










বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী । 

স্রীনগেক্দরনাথ গুপ্ত কর্তৃক 

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত | 

০০০ 

শ্রীযুক্ত মারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের 
ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ হইতে প্রকাশিত । 

বালচন্দ বিজ্জাব ভাসা. 

ভষ্ নতি লগ্গই ভজ্ডন হাসা । 

ও পরমেসর হর সির সো ই. 

ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহ । 

ন সঃ চি 1 

দেসিল বঅন! সব জন মি)১ঠ।, 

তে তৈসন জম্পও অবহঠঠা। 

বিদ্যাপতি রচিত কীন্ডিল "1, প্রথম পল্লব 

বালচন্্র এবং বি্াপতিব ভাষা, এন ইয়ে দ্রজ্টনেব ভাসি লাগে না। 

সত : বালচন্দ ) পরমেশ্বর হরেব শিরে শোভা পায়, ইভ। 

। বিগ্যাপতির ভাঁষা ) নিশ্চয় নাগরের মন মোভিত 

কবে ্* ১ * দেশা বচন (ভাষা 

সকলেব মিষ্ট ( লাগে ), সেইজন 

সেইরূপ মবহঠ্ঠ ( ভাষা- 

মিথিল। ভাষা ) লগ্গনা 

' আলোচনা € রচনা 

কবিতেছি । 

জা শশা তা) 

সন ১৩১৬ সাল । 



৬১ ও ৬২ নং বৌবাজার স্ত্রী, কলিকাতা 

কুস্তলীন প্রেসে 
্রীপুরণচন্তর দাস কর্তৃক মুদ্রিত/। 



বিজ্ঞাপন । 
প্রায় ছয় বংসর পূর্বে বিদ্াপতির পদ সংখা সম্বন্ধে দরভঙ্গার মহারাজ রমেশ্বর সিংহ ও শ্রীযুক্ত 

সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কিছু আলোচন! হয়। তাহ! হইতেই এই গ্রন্থের সুচনা । 
মিথিল। হইতে কতকগুলি পদ মহারাজা:সংগ্রহ করিয়৷ সারদ! বাবুকে পাঠাইয়৷ দেন। অন্ন সংখ্যক 

পদ দেখিয়া আমি সম্পাদনের তার গ্রহণ করি। এখন গ্রন্থের যে কলেবর হইয়াছে সে সময় তাহা জানিতে 
পারিলে আমি সাহস করিয়! এই গুরুতর কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না । 

এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ বায় সারদা বাবু নিজে দিয়াছেন ও অন্ত বিষয়ে অনেক পরিশ্রম দা 

. বিশ্ঞাপতির পদাবলী দেবনাগর অক্ষরেও মুদ্রিত হইতেছে । সে ব্যয় মহারাজ রমেশ্বর সিংহ দিয়াছেন । 

প্রাচীন তালপত্রের পুথি শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ব মহাশয়ের নিকট ছিল। এক্ষণে এ পুঁথি জ্বামার 
কাছে আছে। মহামহোপাধ্যায় প্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের পুথি হইতে আমাকে 

পদাবলী উদ্ধার করিতে দেন। শ্রীযুক্ত বৈকুঠ্ঠনাথ সেন মহাশয় কীর্তনানন্দ মূল গ্রন্থ আমাকে পাঠাইয়া 

দিয়াছিলেন। দরভঙ্গার মহারাজ অনেক বিষয়ে আমার আনুকুলা করেন। শ্রীযুক্ত উগেন্্নাথ বন্ধ 

মহীশয় অনেক পরিশ্রম করিয়৷ পদ্াবলীর .হুচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগকে আমার আত্তরিক 

কতজ্ঞত৷ জানাইতেছি। 
কিন্ত যিনি সকলের অপেক্ষা! আমার কৃতজ্ঞতাভাজন, ধাহীর সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশ কর! 

অসম্ভব হইত, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া! গিয়াছেন। ৬কবীস্বর চওড| ঝ (চন্দ্র কবি) বিস্তাপতির পদাবলী 

সম্ান্থ অদ্বিতীয় তত্ববিৎ এবং অর্থপারদর্শা, ও মিথিলা! ভাষায় স্বয়ং স্বুকবি ছিলেন। যখন আমি পদাবলীর 

সম্পাদন আরম্ভ করি তখন তাহার বয়স ৭৫ বৎসর, তথাপি তিনি অসীম উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগদান 

করেন। পদাবলী সংগ্রহ করা, কঠিন শব্াদির অর্থ প্রভৃতি সকলই তিনি করেন। বিস্তাপতির ভাষায় তিনি 

আমার শিক্ষাগ্তরু। তিনি বলিতেন যে পদাবলী মুদ্রিত না হইলে তিনি দেহত্যাগ করিবেন না। কয়েক 

মাস হইল তাহার দেহান্ত হইয়াছে । তীহাকে যে মুদ্রিত গ্রন্থ দেখাইতে পারিলাম ন! আমার এ ক্ষোভ 

কখন যাইবে না । 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 
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বিষ্যাপতি ঠাকুরের জীবন বৃত্তাস্ত 

গঙ্গা! বহধি জনিক ঙ্ছিণ দিশি পূর্ধ্ব কোশিকী ধায়া। 

পশ্চিম যহখি গণ্ডকী উত্তয় ছিমবৎ হল বিদ্তারা ॥ 

কমলা ভ্রিুগা! অমৃত বেষুড়া বাগবতী কৃত সারা । 

যধ্য বহধি লগ্ণা প্রভৃতি সে খিথিল! বিদ্ভাগার। ॥ 

চদা বা। 

গঙ্গা যাহার দক্ষিণে বহিতেছে, পূর্বে কৌশিকী ধারা; গণ্ডকী ধাহাঁর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, উত্তরে 
হিমাচল বল বিস্তার.করিয়! রহিয়াছে ; যাহার মধ্যে লঙ্গাণা প্রভৃতি নদী বছিতেছে, যাহার ভূমি কমলা, 
তরিষুগগা, অমৃতা, ধেমুড়া বাগ্বতী প্রভৃতির সলিলে সরদ সেট মিথিল! বিস্তাগার। জনক, বাজ্ঞবন্কা, 

বাচম্পতি, উদয়ন, পক্ষধর প্রড়ৃতি মহাপুরুদ্দিগের অক্ষয় কীর্ডিতে যে স্থান নিত্যব্বরণীয় হইয়াছে সেই 

মিথিল! কবি বিস্যাপতির জনস্থান। 

দরতঙ্গা জেলার অন্তর্গত জয়াইল পরগণাঁয় বিসগী গ্রাম। সেই গ্রামে বিভ্ভাপতি ঠাকুর ও তাহার 

পূর্বপুরুষদিগের নিবাস। এ গ্রামের নাম পূর্বে গড়বিসপী ছিল। মিথিলায় প্রচলিত পঞীগ্রন্থে গড়- 
বিসপী নিবাসী কর্মাদিত্য ত্রিপাঠীর নাম পাওয়া যার। এই কর্মমাদিত্য বিষ্তাপতির পূর্ব্ব পুরুষ; তিগাকেশ্বর 
নামক শিবমঠে কর্ম্মাদিত্যের নাম খোদিত কীর্ডিশিলা আছে। কর্্াদিত্য রাজমনত্রী ছিলেন । ইছাদের 

বংশ সন্ত্রান্ত, পঙ্ডিত ও রাজকার্ষ্ে অত্যন্ত সম্মানিত। অনেকে বেদজ্ঞ পাগাগারিক, রাঁজকর্মে কেহ 

সন্ধিবিগ্রহিক, কেহ মহামহত্তক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সপ্তরত্কাকর সপ্তলনকর্ত। প্রসিদ্ধ মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর 

এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল্লেন। ইহার! বিসইবার বিসপী ব্রাহ্মণ, পদবী ঠাকুর। 

বিদ্তাপতির করেক পুরুষ পূর্বণে ওইনীবার ব্রাঙ্ষণ রাজপণ্ডিত কামের ঠাকুর মিথিলার রাজ্য প্রাপ্ত 
হন। কামেশ্বরের বংশধরগণ ঠাকুর উপাধি ত্যাগ করিয়া! সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন। ওইনীবার 

বংশের পরেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরতঙ্গার বর্তমান রাজবংশ মহেশ ঠাকুর হইতে জারস্ত, কিন্তু তাহার 
বংশধরগণ সিংহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন । 

রাজা শিবসিংহের জ্োষ্ঠতাত রাজ! গণেশ্বরের রাজ্যকালে বিস্ভাপতি ঠাকুরের পিতা গণপতি ঠাকুর 
সভাপগ্ত ছিলেন। গণপতি ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত গঙ্গাতক্তিতরঞ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রাজ গণেশ্বরের 

গুণকীর্তন আছে। 

বিস্তাপতির কোন সময় জন্ম হয় তাহা! স্থির জান! বায় না! কিন্ত অনুমান করিয়া! কণ্তক স্থির করিতে 

পারা বায়। বিস্তাপতি শিবসিংহের অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন, মিথিলার গ্রবাদ আছে: তিনি ছই বৎসরের 

বড় ছিলেন। শিবসিংহ যুবরাজ থাকিতেই কিছু দিন রাজ্যশীসন করিয়াছিলেন। লন সেন সম্ঘৎ ২৯১, 

অর্থাৎ ১৩২২ শকাব্ার একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি বিদ্ভাপতির আদেশে গজরথপুর নামক 

হিথিলায় রাজধানীতে লিখিত । তাহাতে শিবসিংহ মহারাজ উপাধিতে অভিহিত হুইয়াছেন। বিস্তাপতি 
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সছপাধ্যায় বলিয়া! বণিত হুইয়াছেন। কিন্ত তখন শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই ।* ২৯৩ ল সং 

১৩২৪ শকাবায় তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। গ্রবাদ আছে শিবসিংতেব বয়ঃক্রম তখন প্রায় পঞ্চাশ 

বৎসর । সাড়ে তিন বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি যবনের সহিত যদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতি 

আছে যে তিনি যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হইয়া যান. কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয় এট অনুমান অধিকতর 

সঙ্গত বিবেচনা হয়। শিবসিংহের জন্ম যাঁদ ল সং ২৪৩ মানিয়া লওয়! যায় তাহা হইলে বিদ্যাপতির 

জন্ম ২৪১ ল স্ং অনুমান কর! যাইতে পারে । £ 7১9 42. 
বিস্তাপতি সংস্কত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ও বন্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । অল্প বয়সে 

তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তার পূর্বে মিথিল! ভাষায় কেহ কাবা রচনা করেন নাই। 

কীর্তিলতা ও কীর্ডিপতাকা তীর তরুণ বয়সের রচনা । উভষ গ্রন্থে কিছু সংস্কৃত রচনা, কিছু প্রারুতের 
স্তায় ভাষা । কনি এ ভাষার নাম অধভট ভাব! দিয়াছেন ! পদাবলীর কোমল মান্ঞিত ভাষা উক্ত 

গ্রন্থ ছয়ে দেখিতে পাওয়া! যায় না। বিদ্ভাপতি অপ্যাপনা কর্ম করিতেন । শ্বিসিংভ সিংহাসনে আরোভণ 

করিলে চার 'মাস পরে বিগ্যাপতি রাজপগ্ডিত নিমুস্তু হন। বিসপী গ্রামের দানপন ও কয়েকটি পদের 

ভণিতা হতে তাহা প্রমাণিত ভয়। সে কালে মিথিলায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন ০ বিদ্যান্ুণীলনের গ্রধান 

স্থান বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে অনেক বিগ্ঠার্থী মিথিলায় গমন করিতেন । বিষ্তাপতি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 

না হইলে রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন ন|। 
শিবসিংহের রাজত্ব কালে বিগ্ঠাপতি রাধারুষ্ণ সম্বন্ধে বড সংখ্যক পদ, অনেকগুলি শিবগত ও পুরুষ 

পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করেন । পুরুষ পরীক্ষায় গগ্চ ও পদ্য দুই আছে। শিবসিংহের মৃত্যুর 

পর বিষ্তাপতি রাজ্জ বনৌলি নামক স্কানে চলিয়া যান। সে স্থানে রাঙ্জ। পুরাদিহোব আদেশে লিখনাবলী 

নামক পত্রলিখন গণালী সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লিখনাবল্ীর কাল ১৯৯ ল সং। তাহার দশ বৎসর 

পরে, ৩*৯ ল সং, উক্ত স্কানেই গাগবত গ্রন্থ লিখিয় সমাপ্ত করেন ' কবির স্বতস্ত লিখিত এই বৃহৎ 

ভাগবত গ্রন্থ অগ্যাবধি তরৌণী নামক গ্রামে বিদ্ধমান আছে 

তাহার পর বিস্তাপতি মিপিল! রাজধানীতে 'গ্র"যা"মন ক(ণন ও বথাক্রমে সংস্কৃত ভাষায় শৈবসর্বস্বসার, 

চর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, দানবাক্যাবলী ও 'বভাগসার নামক বাবহাবশাস্ত্, এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ বচনা 
করেন। এই সকল গ্রন্থে ও পুরুষপরীক্ষায় তাহার মভানহোপাধ্যায় উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। 

শিবসিংহের মৃতার পর বিগ্যাপতি ঠাকুর ৩২ বর্ষ জীবিত ছিলেন। তীহার নিজের একটা পদ হষ্টতেই 
ইহা! জানিতে পারা যায়। অনুমান ৩২৯ ল সং কার্তিক মাস গুরু ত্রয়োদশী তিথিতে বাজিতপুরে গল্গাতীরে 

তিনি দেক ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ৯০ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন । 4.8: /798- 

বিগ্ভাপতির আত্মপরিচয় । 

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে অথব! পদেব ভণিতার তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

জযঘেবের গীতে তাহার বাসস্থান ও পত্ঠীর নাম জানিতে পারা যায়। চণ্তীদাসও কোঁন কোন পদে কিছু 

আত্মপরিচয় দ্িয়াছেন। কেবল বিষ্াপতির সম্বন্ধে তাঁভাঁর রচনা হইতে কিছু জানিতে পারা যায় না। 

+ এসিয়াটিক সোদাইটার পুস্তকাগারে এই পু'ধি আছে। 
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রাঁজ! রাণীর নাম আছে কিন্তু আত্মসন্বদ্ধে কোন কথ! নাই। সম্প্রতি যেসকল অপ্রকাশিত পদ ও অপর 

্রন্থাদি পাঁওয়! গিয়াছে তাহাতে বিস্তাপতির বিষয়ে কিছু কিছু জানিতে পার গিয়াছে । প্রথমতঃ তাহার 

উপাধি ঢুইটি বই আমরা জানিতাম না, একটি কবিকহার অপরটি কবিরঞ্জন। এরই কবিরঞজন উপাধি 

মিথিলায় কবিরতন আকারে পাওয়৷ গিয়াছে । তহ্াতীত বিশেষ €মাগ পাওয়া গিয়াছে যে কবিশেখরও 

বিস্তাপতির উপাধি। এপ্দেশে শেখর কিংবা কবিশেখর নামে একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন, তার রচিত 

পঙ্দ ও বিদ্তাপতি কত কৰিশেখর ভণিতাধুক্ত পদ ম্শিয়! গিয়াছে, রচনার ভাষায় ও কাব্যাংশে যে প্রভেদ 

আছে তাহা লক্ষিত হয় নাই। পদকল্পতরুতে ক্বিশেখর ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি প্ বিদ্যাপতির রচিত 

তাহা নিণাঁত হুটয়াছে। 

শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাজপগ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিসপী গ্রামের দ্বানপত্রে তাহাকে 

মহারাজ প্ডিত ও অভিনব জয়দেব বলিয়া উল্লেখ কর! তইয়াছে। এট উভয় উপাধিযুক্ত ভণিতা কোন 

কোন পদে পাওয়! গিয়াছে । সেই পদগুলি বিদ্াপতির পদাবলীর প্রাচীন তালপত্রের পু'থিতে আছে। 

সেই প্র থি ও কৰির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ একত্রে রক্ষিত ছিল। ভগিতায় রাজপগ্ডিত ছুইটি পদে 

পাওয়া গিয়াছে, একটি মিথিলা! ভাষায় আব একটা সংস্কৃত ভাষার! সমগ্র পদ উদ্ধৃত না করিয়া এ স্থানে 

কেবল ভণিতা উদ্ধ ত করিতেছি ।__ 

বইরিস্থ এক অপরাধ থেমিঅ 

রাজপগ্ডিত ভান। 

রমনি রাধ! রসিক যছুপতি 

সিংহ ভূপতি জান। 

রাজপণ্ডিত কহিতেছে, বৈরী ও এক অপরাধ ক্ষম! করে, সিংহ ভূপতি (শিবসিংহ ) জানেন রাধা রমষী, 

ঘছুপতি রসিক। 

রাজপার্ডতত বিগ্ভাপতি, (িংহত্পতি শিবসিংহ | ইহা হইতে আরও সিন্ধান্ত হইতেছে যে সিংহ তৃপতি 

ভণিতাধুক্ত পদগুলি বিভ্ভাপতির রচিত : 

সংস্কৃত গীতটা হর্গার স্বতি। ভণিতা এইরূপ-_ 

সকল পাতক পাপ বিচাতি রাজপগ্ত কৃত স্ততি 

তোধিতে৷ শিবসিংহ ভূপতি কামন। ফলঘে । 

এই গীতের পাঠীস্তরে উক্ত তালপত্রের পু'খিতে রাজপগ্ডিত শব্দের পরিবর্তে কৰি বিদ্তাপতি আছে। 
অভিনব অথব| নৰ জয়দেব ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদ্নও তালপত্রের পুথিতে আছে। একটী পদের 

ভণিতায কিয়দ্ংশ উদ্ধত হইল-__ 
স্বকবি নব জয়দেব ভনিও রে। 

দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন 

সতত, নরবই কুল নিকন্দন 
সিংহ সম সিবসিংহ রায়া 

সকল গুনক নিধান গপিও রে ॥ 



এট পদও উদ্ত তালপত্রের পুথিতে আছে ইহাতে শিবসিংহ দেবসিংহের পুত্র এ কথার উল্লেখ 
রহিয়াছে । অতএব বিসগী গ্রামের দ্বানপন্র ও এই পদগুলি পরস্পরের প্রমাণ দ্বরূপ। 

বিভ্যাপতির সব্বন্ধে আমর! জানিতে পারিতেছি যে তিনি রাজপগ্ডিত ছিলেন ও অভিনব জয়দেব তাহার 

উপাধি ছিল। 

শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ কাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার অনুমান ও গঞ্ীর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, 
কিন্তু বিস্ভাপতির একটা পদ হইতে উ! নিঃসংশয় রূপে নির্ধারিত হটয়াছে। এ পও তালপত্রের পুঁণিতে 

আছে। উহাতে দ্েবসিংহের মৃত্যু ও শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ উভয় ঘটনার উল্লেখ আছে। উহা 
হঈতে জানিতে পার! যায় যে ল সং ২৯৩, সক ১৩২৪ চৈত্র মাসে, কৃষ্ঃপক্ষের যী, বৃহস্পতিবার দেবমিংহের 

মৃতু হয়, ও সেই সময় শিবসিংহের রাজ্যাভিষেক হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে যে 
তালপত্রের পুঁথি আছে তাহাতে জানিতে পার! যায় যে দেবসিংহের মৃত্যুর পূর্বেও লোকে শিবসিংহকে 
মহারাজ! বলিত। এর পুস্তক বিস্তাপতির আদেশে চুইজন ব্রাঙ্গণ কর্তৃক গবজরথপুর নগর নামক মিথিলার 

রাজধানীতে লিখিত। উহার কাল ২৯১ ল সং, কািক মাস। উক্ত পুস্তকে কবিকে সপ্রক্রিয় সছুপাধযার 

কষ পরী বিস্বাপতি লেখা হঠয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যার যে বিদ্যাপতি প্রতিপত্তিশালী পণ্ডিত 
ছিলেন। 

বিদ্যাপতির রচিত কাঁত্তিলত৷ নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিরাছে। নেপালের রাজপুস্তকাগারে 

একথানি সম্পূর্ণ পুস্তক দেখিতে পাইয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উহ! নকল করাইয়া 
আনিয়াছেন। মিথিলাতে গর গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অংশ পাওয়! যায়। কাতিলতা কবির তরুণ বয়সের রচনা । 
ভাষা কিছু সংস্কত, কিছু গ্রাকুতের মত। এই দ্বিতীয় ভাষাকে কৰি স্বয়ং অবহৃঠঠ ভাষা নামে অভিষ্িত 
করিয়াছেন। কীঞ্িলতায় আছে-_ 

দেসিল বন! সব জন মিঠ্ঠা। 

তে তৈসন জন্পও অবহুঠ্ঠা ॥ 

দেশী বচন ( কথা ) সকলের মিষ্ট (লাগে ), সেই জন্ত সেইরূপ অবহঠ্ঠ ( ভাহ! ) জল্পন! করি। 

এট কান্তিলতা৷ গ্রন্থে কবির তরুণবয়সন্থলভ আত্মগ্রশংসা আছে। পরবর্থা কোন রচনায় তাহা 
ছেখিতে পাওয়া যায় না।_ 

বাল চন্দ বিজ্জাবই তাস!। 

ছু নহি লগ্গই ছজ্জন হাস! ॥ 
ও পরমেসর হর সির সোহট। 

ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই ॥ 

বালচন্্র ( এবং ) বিস্তাপতির ভাষা, ( এই ) ছইর়ে ছুর্জনের হাসি (নিন্দা) জাগে না। উহা (বাটন) 
পরমেশ্বর হর শিরে শোভা পায়, ই! (বিদ্ভাপতির ভাষ! ) নিশ্চয় নাগরজনের মন মোহিত করে। 

কীন্ডিলতায় একটি এ্ঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজ! শিবসিংহের জোষ্ঠতাত, রাজা গণেশ্বর 

অসলান নামক একজন মুসলমান কর্তৃক নিহত হন। উত্ত ঘটনায় সময় ল সং ২৫২ নির্দেশ কর! জাছে। 
সে সময় বোধ হয় বিষ্ভাগতি বালক। 
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বিথিলার প্রাপ্ত তালপত্রের পুধিতে কয়েকটি পদে সবস্ভাপতির আত্মকথা আছে, এরূপ অনুমান হয়। 

একটি বৃদ্ধ বয়সের কথা। জীবনকে সম্বোধন করিয়া কবি কহিতেছেন-_ 
বএস কততএ তেজি গেলা । 

তৌহ সেবইতে জনম বহুল 
তইঅও ন অপন তেলা ॥ 

হে বরস (জীবন ), কোথায় ত্যাগ করিয়! গেলে ? তোমার সেবা! করিতে জন্ম বহিয়া গেল তথাপি আপনার 

হইলে না। 
একটা পথে কন্তার গ্রাতি উপদেশ আছে। শ্বগুরালয়ে গিয় কন্ঠা কিরূপে থাকিবে মেই সকল উপদেশ 

প্রদত্ত হইয়াছে । সেই পদ কবির নিজের কন্তার সন্বদ্ধে রচিত অনুমান হয়। 

আর একটা পদে নববিবাহ্নিতা৷ কণ্তা কেমন করিয়া শ্বশুর ঘর করিবে মাতা! সেই আক্ষেপ করিতেছেন । 

কন্যার সন্বোধনে গ্চুলহি* শব ব্যবহৃত হটটয়াছে। এই শবের আধুনিক অর্থ কনে। ছুলহাঁ-_বর ? ছুলহি-_ 

কনে। উক্ত পদে কন্তা অর্থে ছলহি শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে । যিথিলায় এরূপও প্রবাদ আছে যে বিস্তাপতির 

কন্তার নাম হূর্লভ1 ছিল, ও ছুষ্লহি বলিয়া! তাঁহাকে সন্বোধন কর! হইত । পদ্দের ভণিতা এই-_ 
ভনে বিস্তাপতি লুন মন্দাঞ্চিনি 

জগত এহে বিধান । 

অমুক দেব! চিরে জগ জীবও 

অমুক দেবি রষান ॥ 

এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে বে বিগ্যাপতির পত্রীর নাষ ঘ্বন্দাকিনী ছিল, ও কৰি তীহাকেই 

সম্বোধন করিয় সাত্বনা বাকা কহিতেছেন_-হে মন্দাকিনি, ইছাই জগতের বিধান, অমুক দেব, অমুক 

দেবীর পতি (রমান, রমগ) জগতে চিরজীবী হউন। পক্ষান্তরে, মন্দাঞ্রিনি অর্থে যেনকাও হুইতে 
পারে, কিন্ত এই পদে হুর অথবা গৌরীর নামোল্পেখ নাই, শিববিবাহের অপর সকল পদে 
আছে। 

মিথিলার একজন বুদ্ধ ব্রাঙ্গণের গৃহে একটি পদ পাওয়! গিয়াছে তাহ! হইতে বিবেচনা হয় যে 

বিভাপতির কন্ার নাম ছূর্নভা বা ছুন্নহি ছিল। কবি অস্তিম কালে কহিতেছেন__ 
ছুল্পহি তোহর কতয় ছি মায়। 
কু ন ও আবথু এখন নহার॥ 

ছুল্পহি, তোষার ম! কোথায় ? এখনও স্নান করিয়া সে আসে নাই কেন ? 

এই পদ্ধের শেষে আছে-_ 
ৃ বিস্তাপতিক আয়ু অবসান। 

কাতিক ধবল অরয়োদশি জান ॥ 

ইহা বসতাপতির শ্বরচিত ছউক অথবা না হউক ইহা যে বথার্থ ঘটনার উল্লেখ লে বিষয়ে সংশর করিফার কোন 

কারণ নাই। কার্তিক মাসের গুরু অয়োদপী তিথিতে বিদ্তাপতি দেহ তাাগ করেন। 

এই্ধপ আরও একটি পদে বিভাপতির পুত হরপতির নাষ আছে। গৃহ হইতে বিদায় লইয়া, কুলদেবী 
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বিখবরীকে পায় করিয়া বদ্ধ কৰি গলাতীযে
 ছে ত্যাগ করিবার মানে ধাধা করিডেছে

ম। পু 

হরপতিকে উপদেশ দিনা যাইতেছেন, প্রজারঞন করিবে, অতিথি যৎকার করিবে, অপর লারীদিগকে 

জননী সমান দেথিবে। বান্ধবদিগকে শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন, প্কর্্ম কাল গতি পয়ষানে।” 

অথ বিশ্বে্বরীর নিকট কৰি গ্গাতীরে যাইবার অনুমতি ঢাহিতেছেন, কহিতেছেন, আজন্ম শিবের 

সেবা করিয়া আসিয়াছি। বিস্তাপতি যে শৈব ছিলেন তাহাতে সংশয়ের আর কোন অবসর 

থাকে ন1। 

বিস্যাপতির শেষাবস্থার এটরূপ আর একটা পদ পাওয়া! গিয়াছে ।- 

- সপনদেখল হম শিবসিংহ ভূপ | 
বৃতিস বরম পর সার রূপ ॥ 

বন্তত দেখল গুরুজন প্রাচীন। 

আব ভেলভ হম আমুবিহীন ॥ 

বন্বিশ বর্ষ পরে শ্তাল রূপ শিবমিংহ ভূপকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম । গুরুজন 9 প্রাচীন ব্যক্তি 

অনেক দেখিয়াছি, এখন আমি 'আয়ুবিহীন হইলাম । 

পদের শেষে বিগ্যাপতির সদগতির প্রস্তাব আছে। এরূপ বিশ্বাস এ দেশে সর্বত্র আছে যে অনেক 

দিন পরে ষদি কোন প্রিয় অথবা পরিচিত পবলোকগত বাক্কিকে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হলে নিজের 

মৃত্যু আসর বিবেচন! করিতে হইবে। বিগ্যাপতি রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বংসর জীবিত ছিলেন 

ও তাহার পরেই তাহার মৃত্যু হয়, তাহার কথা হইতেই তাহ! প্রমাণিত হইতেছে । 

বিদ্যাপাঁতির বংশপরিচয় 

রাজকষ মুখোপাধায় মহাশয়, ডাক্তার গ্রয়াসন প্রভ'ত বিস্তাপতির বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, 

অর্থাৎ বিস্াপতির পিতা, পিতামভ গ্রভৃ'ত উদ্ধতন প্র পুরুষের নাম, এবং কৰির পুক্র পৌত্রাদিক্রমে 

বর্তমান বংশধরদিগের নাম পধাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত ইহা হইতে বিস্তাপতির বংশের সম্পূর্ণ 

পরিচয় পাওয়। যায় না, অথচ মে সম্বন্ধে জ্ঞাতবা কথা অনে€ আছে। বিস্তাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ; 

ভাহার পূর্বপুরুষের! অসাধাবণ পাত, কাধাক্ষম ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান 

রাঁজকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিস্তাপতির অভি বুদ্ধ প্রপিতামহ কর্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ 

পাওয়! যায়--গঢ়বিসপী নিবাপী কর্াদত্য ভ্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কীত্ডিশিলায় 

কর্মাদিত্য মন্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাশ---অবে নেব্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষপন্্াপতেঃ, অর্থাৎ 

২১৩ ল সং। কর্্মাদিত্যের পুত্র সাদ্ধিবিগ্রহিক, অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত মন্ত্রী, দেবাদিত্য। 

বিষ্াপতির পিতামছের সম্বন্ধে ভ্রাতা জোযোতিরাশর কবিশেখরাচাধ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চশায়ক 

্রন্থকর্ত। ও ধূর্তসমাগম প্রহসনকর্তা, এবং মিথিলাভাবায় বর্ণনরত্বাকর নামক প্রথম গন্ধগ্রন্থ রচয়িতা । 

প্রপিতামছের ভ্রাতা দশকম্মপঞ্ধতিকর্তী মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের 

পুঞ্প সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সাদ্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তরত্বীকর, কৃত্যচিস্তামণি গ্রতৃতি গ্রন্থ রচনা 

করেন। ইহার সম্বন্ধে মিথিলাম্ম শ্লোক আছে-__ 
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পরককত্যদান ব্যবহার শুদ্ধি 
পুজাপিবাদেষু তথ। গৃহন্থে। 

রত্বাকরারত্বভুবো নিবদ্ধীঃ 

কৃতাম্বলাপুরুষদান সপ্ত ॥ 

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয় সংদারাশ্রম ত্যাগ করেন এরপ প্রবাদ আছে। রত্বাকর সপ্ত-_কৃত্য, দান, 

ব্যবহার, শুদ্ধি, পৃজ1, বিবাদ, গৃভস্থ। তন্মধো বিবাদরড়াকর আমাদের দেশেও প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং 
উংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। 

বীরেশ্বরের আর এক ত্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্পদ্ধতিকর্তা । ছই জনের গ্রন্থ মিথিলায় একত্রে 

মুকিত হইয়াছে। 

বিগ্তাপতির পিতা! গধপতি ঠাকুর গঞ্ষাভক্তিতরক্ষিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন; উক্ত গ্রন্ে শিবসিংহর 

পিতার অগ্রক্ত রাজন্রী গণেশ্বারের নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরব সভাগ গুত ছিপেন। 

যে বংশে সরশ্বজীর নিষ্য অর্চনা হইত, পুরুধানুক্রমে লাণাপাণি বাগ্দেবীর সাধনা হইত, সেই বংশে 

সরস্বত।র এই ববপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বিদ্যাপতি কোন্ সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। 

এদেশে বিস্তাপতি বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তিনি স্বয়ং বৈষব ছিলেন না| এদেশে যেমন 

বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব কৰি বলিয়া জানি, তাহার স্বদেশে সেইদূপ শৈব কৰি বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি। 

মিথিলায় সর্বত্র ক্াঙার রচিত্র শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, লোকমুখে রাধাকফের 

গীত অল্প। নিগ্যাপতিব পূর্ববপুরুষদিগের নাম শুনিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, তাহার! শৈব ছিলেন। 

তাহার পিতাবৰ নাম গণপতি, পূর্বপুরুষদিগের নাম চত্ডেশ্বব, বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর উতাদি। 

বিগ্তাপতির গ্রত্ষ্ঠিত শিবমন্দিরের কথা গুনিতে পাওয়া বায়। কুলদেখী বিশ্বেশ্ববীর মনদিরও 

অনেক দিন পর্যাস্ত ছিল। বাজিতপুরে যে স্ানে তাহার দেহান্ন হয় সেখানে শিবমন্দির গ্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে । তাহার রচিত পদাবলী হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় যে, তিনি শিবের উপাসনা করিতেন। 

একটা পদে আছে-_ 

আন চান গন হরি কমলাসন 

সবে পরিহরি হমে দেবা। 

ভক্ত বছল প্রভু বান মহেসর 

ঈ জানি কইলি তু সেবা ॥ 

বিস্তাপতি ভন পুরহ হমর মন 

ছাড়ও যমক তরাসে। 

হরহ হমর দুখ তথিহু তোহ্র স্থখ 

সব হোয় ভূঅ পরসাদে ॥ 

চন্ত্র ও অন্ত দেবতাগণ, কমলাসন হরি সকলকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। বাণ মহেশ্বর প্রভু তক্তবৎল, 



এই জানিয়! তোমায় সেবা! করিয়াছি। বিষ্ঞাপতি কহে, আমার মন পূর্ণ কর, ববের ত্রাস জাদাকে ত্যাগ 
ফরুফ। আমার ছুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ, তোমার গ্রসাথে কল হয়। 

বিদ্ধাপতির নিবাস বিসগী গ্রামের উত্তরে ভেড়বা গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। প্রবাদ আছে 

বিদ্তাগতি সেই মহাদেবের উপাসনা করিতেন। এরূপ সাক্ষাৎ উপাসনার ভাবে অনেক শিবগীত্ত আছে। 
বিষধর বিষয়ে যে এমন পর নাই এমন কথা বলা যার না। আমাদের দেশের বৈধাব সংগ্রহকারগণ সে 

সকল পদ ছাড়েন নাই ।-_ 

বাধব মঝু পরিণাম নিরাশ! | 

তু জগতারণ দীন ঘয়াম় 
অতএ তোহর বিসোয়াশ! ॥ 

ইহাও প্রার্থনার উক্তি। বৈষ্ণব ও শীক্তে ষে প্রবল সাম্প্রদনারিকত! আমাদের দেশে দেখা যায় বোধ হয় 

মিথিলার কখন সে আকার ধারণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবধর্মথ কোন কালেই সেখানে প্রবল ভয় নাই। 

ভক্ত এবং কবির চক্ষে হরি হুরে পার্থক্য ব৷ বিরোধ ছিল না। বিস্তাপতির একটি পদ আছে-_- 

ডল রি ভল হর ভল তুঅ কলা। 

খন পিত বসন খনছি বঘছল! ॥ 

খনে পঞ্চানন খনে ভূজ চারি । 

খন শঙ্কর খন দেব মুরারি ॥ 

খন গোকুল ভএ চরাবথি গায়। 

খন ভিথি যাগিয় ডমরু বজায় 

খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মঙাান। 

খনহি ভসম ভরু কাধ বোকান ॥ 

এক শরীর লেল হট বাস। 

খনে বৈকুঠ খনে কৈলাস ॥ 

তনই বিস্তাপতি বিপরীত বানী । 

ও নারায়ণ ও শুলপানী ॥ 
যে নারারণ সেই খুলপাণি। হরগোরী সম্বদ্ধেও মধুর রসের পদ আছে ' 

বিদ্যাপতির হস্তাক্ষর। 

বিস্তাপতির বির়চিত পদাবলী ও সা্কত গ্রস্থাবলীয় কবির শ্বহস্তলিখিত পাঁঙুলিপি পাওয়া যার না। 
তাহার স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবত গ্রন্থ জাছে। আন্তত্ত সচীক ভ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বৃহৎ তালপত্রের 
পু খিতে লেখা, দরভঙ্গা! হইতে বার ক্রোশ দূরে তরোনী ( তরুবনী ) নামক গ্রামে জয়নারারণ ঝাঁর পত্ধীর 
গৃহে রক্ষিত আছে। ইনি বর্ষীয়সী বিধবা, পু'থিখানি বন্ধে রক্ষা করিয়াছেন, ছাড়িয়া দিতে চাহেন' না। 
আমি তাহার গৃহে গিয়! পুস্তকখানি দেখিয়৷ আসিয়াছি। আমার সঙ্গে ৮ কৰীন্ধর প্রচণ্ড বা এবং মহারাজ 
ঘরতঙ্গার সংস্কৃত পুত্তকাগারের রক্ষক বৈয়াকরপ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমেন্বর ঝা গমন করেন। এই পুস্তফ 
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যে বিস্বাপতির স্বহস্তলিখিত মিথিলার পঞ্ডিতমগ্ুলীর ইহা স্থির বিশ্বাস এবং লোকপরম্পরায় এই বিশ্বাস 

চলিয়া আপিতেছে। প্রত্যেক পত্রের আর্তন ২ ফুট ১-১/২ ইঞ্চি লম্বা, ২-১/৮ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের 

সংখ্যা ৫৭%, পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লেখা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছয়টা পংক্তি। লিপি স্পষ্ট, অক্ষরের আকুতি বড়, 
প্রত্যেক অক্ষর স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট, বিরাম ও বিভাগ চিহ্ন সর্বত্র বিগ্তমান। কোথাও একটাও বর্ণাশুদ্ধি অথবা 

লিপিপ্রমাদ নাই। কবির যেমন লিপিকৌশল তাহার চিত্বও সেইরূপ সমাহিত। মসী প্রায় সর্বত্র স্পষ্ট, 

কেবল মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । শেষ পত্র কাষ্টখণ্ডের ঘর্ষণে ও বন্ধনে অত্যন্ত জীর্ণ 

হয়া গিয়াছে, এবং লেখাও অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রস্থশেষের কথা করটী এই-_”গুতমন্ত সর্বার্থগতা 

সংখ্যা ল সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রজাবনৌলি গ্রামে শ্রীবিগ্তাপতেলিপিরিয়মিতি।” শেষ ছইটা 
অক্ষর (মিতি) পত্রাংশের সহিত ছি হইয়া গিয়াছে। রজাবনৌলি গ্রাম রাজ বনৌলি (বনপল্লী ) 

গ্রাম, দরভঙ্গা হইতে '্রায় পনর ক্রোশ উত্তবে। শিবসিংহের রাজ্যারোহণ ২৯৩ ল সং। বিসপী গ্রামের 

দ্বানপত্তও সেই বৎসরে! ভাগবত গ্রন্থ তাহার ষোল বৎসর পরে লিখিত। হ্মস্তলিপি দেখিয়! বয়ঃক্রম 

অনুমান কর] যায় না, কেবল বাল্যকালের অপক লেখা ও বুদ্ধাবস্থার শিথিল কম্পিত লেখা কিছু কিছু" 

ব্ঝিতে পার! যায়। ভাগবত গ্রন্থ মধ্য অথব! প্রবাণ বয়সের লেখা অনুমান হয়। শিবসিংহের রাজ্যারোহণ 

কালে-বিগ্ভাপতি প্রবীণ পুরুষ, তথনট তাঁহার পাগ্ডিত্যের ও কাব্যশক্তির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হুইয়াছে। 

বিগ্তাপতির উপাধি । 

বিদ্তাপতির ক কি উপাঁধ ছিল? মিথলার পদাবলীতে এঠ কর়টা উপাধি পাওয়া! যায়__্বিকগহার, 

কবিশেখর, দরশাবধান, অভিনব জয়দেব ও পঞ্চানন। প্রথম ছুইটী উপাধি বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবপীতেও 

পাওয়া যায়, কিন্ত কবিশেখর যে বিগ্ভাপতির উপাধি এদেশে সে বিশ্বাস ছিল না। তাহার কারথ শেখর 

অথব! রায়শেখর নামক কাব বঙ্গধেশে ছিলেন, কবিশেখর বলিলে লোকে তাহাকেই বুঝে, বিগ্যাপতিকে 

বুঝে না। গীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র প্রত্বৃতি প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থে বিদ্ভাপতির যে সকল পদের ভণিতায় 

কৰিশেখর আছে আধুনিক সন্কলনসমূহে তাহার স্থানে বিদ্ভাপতি দেখিতে পাওয়া যার, কোন পদে কবিশেখরের 

ভণিত নাই। অথচ কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি এবং তাঁহার রচিত বছসংখাক পদে নানের স্থানে 

কেবল কবিশেখর আছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। 

বিগ্কাপতির নামের সহিতও কবিশেখর উপাধির যোগ দেখিতে পাঁওয়! যায় £__ 

ভনই বিগ্যাপতি কবিবরশেখর 

পুহৃমী তেসর কই!। 

রাজ! শিবসিংহ রূপনরারন 

মালতি সেনিক জহ! ॥ 

কবিকগঠহার উপাধি সন্বদ্ধে কোন মততেদ নাই। তথাপি এদেশের সম্ধলন গ্রন্থে যে পদে বিস্তাপতি কবি- 

কণ্ঠহার এইরূপ ভপিত! আছে তাহাই বিভ্ভাপতির বলিয়! গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে শুধু কবিকণ্ঠহার আছে 
তাহা গৃহীত হয় নাই। দশাবধান একটি মাত্র পদে পাইয়াছি। অভিনব অথবা নব জয়দেব করেক্টি 
পদে আছে। কবিশেখর তণিতাযুক্ত পদের সংখ্যাই অধিক। 

ক 
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এই সকল পদবী ও উপাধি রাজগ্রদত্ত বা পণ্ডিতমণ্ডলী অথব! লোক প্রদত্ত তাহ! জান! নাই। অনুমান 

হয় অভিনব জয়দেব রাঁজপ্রদত্ত, কেন ন! দানপত্রে এ উপাধি আছে। প্রবাদ আছে দশাবধান উপাধি 

দিল্লীর বাদশাহ বিভ্ভাপতিকে দিযলাছিলেন, কিন্তু উহ প্রবাদ মাত্র, প্রামাণ্য কথা নয়। কবিকণ্ঠহার ও 

কবিশেখর সমন্ধে অনুমান স্বরূপও কোন কথা৷ বলিতে পার! যায় না। মিথিলাতেও কবিশেখযর় উপাধি 

সম্ঘদ্ধে কোন কোন পণ্ডিত সম্প্রতি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 

এই কয়েকটি উপাধি বাতীত বঙ্গদেশে বিস্তাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। পদ্কল্পতরুতে 

কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্য। মোট সাতটা । বিষ্তাপতি ও চণ্তীদাসে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে 

প্রবাদ আছে এবং তৎসব্বক্ধে যে কয়টা পদ পদকল্পতরুতে পাওয়! যায়, তাহাতে বিস্তাপতিকে কবিরঞ্জন 
বলা হইয়াছে। প্চণ্তীবাঁস কবিরঞ্জনে মিলল,» *পুছত চ্তীদাস কবির়ঞজনে” ইত্যাদি পদে স্পষ্ট বুঝা যার 

বে, কবিরঞ্জন বিভ্ভাপতি। এতত্থ্তীত বিস্যাপতির একটা প্রসিদ্ধ পদ পীতান্বর দাসের রসমঞ্জরী নামক 

সংগ্রহ গ্রন্থে কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়। কলহাত্তরিতা! অধীর! রাধ! কহিতেছেন £__ 

চরণ নখরমণি রঞ্জন ছাদ। 

ধরণী লোটায়ল গোকুল চাদ ॥ 

রসমঞ্জনীতে ভণিতা৷ এইরূপ £-_ 

কহে কবিরগ্রন স্থুন বর নারি। 

প্রেম অমিএ! রসে লুবধ মুরারি ॥ 

কবিরঞনের পদগুলি বিস্াপতির বলিয়াই বিবেচনা! হয়। 

বিস্তাপতি চণ্পতি, কৰি চম্পতি প্রসৃতিও বিদ্তাপতির পদবী । উপাধি কি না নির্ঘর করিতে পার! 

যায় না। “ৰিভ্ভাপতি চম্পই” এইরূপ ভণিতাযুক্ত পদ মিথিলাতেও পাওয়া হায়। 

বিদ্যাপতি কৃত গ্রস্থাদির মঙ্গলাচরণ। 

বিষ্ভাপতি কৃত যে করথানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যার সে গুলির মঙ্গলাচরণে ভি তির গ্রন্থে তির ভিন্ন 

প্নেবতার উল্লেখ আছে। পুরুষপরীক্ষার নান্দীতে আগ্তাশক্তির, লিখনাবলীতে গণেশের, হূর্গাতক্তি- 

তরঙ্গিনীতে ছুর্গার, দানবাক্যাবলীতে বিষুক্ন এবং শৈবসর্ধধ্বসারে শিবের বন্দনা! আছে। 

| বিসপী গ্রামের দানপন্রে। 

রাজা শিবসিংহ রাজপ্ডিত কি বিভতাপতিকে বিমগী গ্রাম দান করেন সেই দানপত্রের যে তাত্রলিপি 

বিস্মান আছে সেখানি কৃত্রিম প্রমাণিত হুইয়াছে। ডাক্তার ্রিকার্সম' উহাকে জাল বলিয়াছেন। এ 

কথাটা ভাঙল করিয়া বুঝিয়! দেখিতে হইবে। তাত্রলিপি জাল বগিলে এরূপ জর্থ হইতে পারে বে, শিবসিংহ 

বিস্তাপতিকে আদৌ গ্রাম দান করেন নাই, জাল দ্বানপত্রের বলে বিস্তাপতি ঠাকুর ও তীহার বংশধরগণ 

উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়। আমিতেছিলেন। অথব! বিস্তাপতি শ্বরং এমন কর্ণ করেন নাই, তাহার 

বংশধরেরা এইরূপ করিয়! আসিতেছিলেন। দলিল জাল করিয়া বে একখান! গ্রাম চুরী করা বায় এ 
কথ! কিছু নৃতন রকমের। প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েন বখন ভারতবর্থে আধ করেন 

তখন হাতী দেখিয়া ভীহার বড় লোত ' হইয়াছিল, কারণ ওই জানোয়ারটা তাহাদের বেশে.বড় একটা 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্ক টোয়েন লিখিলেন যে বখন তিনি দেখিলেন হাতীর কাছে কেহ নাই 

তখন তিনি এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, নিকটে পাহারাওয়ালা আছে কি না, কারণ হাতীট! চস 
করিবার ইচ্ছা! বড় প্রবল হইয়াছিল 7; একবার চুরী করিতে পারিলে ছাতী লইয়! পলায়ন কর! নিতান্ত 
সহজ। এমন রসিক লোকও আছেন যাহাদ্ের বিবেচনায় একটা হাতীর অপেক্ষা একখান! গ্রা চুনী 

করা আরও সহ্জ। প্রকৃত কথা এই যে, মুল দানপত্র খানি নাই। তাত্রলিপি খানি বিস্তাপতির কোন 
বংশধর প্রস্তুত করাইয়! থাকিবেন, লিপিকরের অতিরিক্ত বুদ্ধিতে প্রীমাদ ঘটে। হিন্দু; মুসলমান, ইংরাজ 
দান সন্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন নাই। তবে বাট বৎসরের অধিক হুইল গ্রাম আর ব্রদ্ধোত্তর নাই। সে 
ঘটন! কবীম্বর চন্দ্র ঝা! কর্তৃক সম্পার্দিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে বিবৃত আছে। সন ১২৫৭ সালে দরভক্গা জেলায় 

জমির বন্দোবস্ত হুয়। সেই সময় কোন ব্যক্তি বন্দোবস্তবিভাগে সংবাদ দেয় যে বিস্তাপতি ঠাকুর সিদ্ধ- 

পুরুষ, গ্রাম ও ধনের তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভৈয়! ঠাকুর বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়! পরিচয় 

দিয়া গ্রাম ভোগ করিতেছে । তখন বিদ্তাপতির বংশধর ভৈয়! ঠাকুর বর্তমান । তদারকের সময় ভৈয়া 

ঠাকুক্ তাত্রপত্র ও বংশাবলী পেশ করেন ও দখল প্রমাণ করেন। পঞ্জীকারগণ ও অপর অনেক লোক 

তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দ্ের়। তাহারা কহে, বিসপী গ্রাম বিষ্ভাপতি ঠাকুরের লাখেরাজ ব্রন্ধোত্তর, তাহার 

বংশধরের! তৃমি কর ন৷ দিয়া বরাবর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আদালতে পণ্ডিত বিস্তাকর মিশ্র স্বয়ং এই 
কথ! বলিলেন। সাহেব সনদের তর্জম! শুনিতে চাহিলেন। দানপত্রে এই ক্লোকটি আছে :__ 

গ্রামে গৃহুজ্তামুন্মিন কিমপি বৃপতয়ে! হিন্দবোন্তেতুরুস্কা 

গে৷ কোল স্বাত্মমাংসৈ সসহিত মন্ুদিনং ভূতে তে স্বধর্শাম্। 
যে সকল হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি উক্ত গ্রাম হইতে কিছু আদায় করিবেন তাহার! ( বখাক্রমে ) গে 
এবং শুকরের মাংসের সহিত স্বধর্্ম ভোজন করিবেন। 

শুনিয়া ইংয়াজ কহিলেন, গে৷ এবং শূকর উভয় মাংসই আমাদের ভক্ষ্য, অতএব এই শপথ লঙ্ঘন 

করিলে আমাদের কোন দোষ হইবে না। গ্রাম রাজ! শিবসিংহের প্রদত, বাদশাহের নয়, সুতরাং খাজনা 

নির্ধারিত হুইবে। 

বিসগী গ্রাম এখন আর বিদ্ভাপতির বংশধরদিগের নাই, হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। 

বিদ্তাপতি ও লখিম! দেবী । 

বিভভাপতির জীবনবৃত্বাত্ত % দেশের লোকে অবগত না থাকিলে অথব! বিস্ৃত হইলেও তাহার সব্ব্ধ 

কতকগুলি অমূলক ও অলীক প্রবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল। অনেক পদের ভণিতাক় শিবসিংহ ও 
তাহার পত্বী লখিমা অথবা! লক্দমী দেবীর উল্লেখ আছে। ইহ! হইতে বলদেশে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে 
বিদ্কাপতি লক্ষ্মী দেবীর প্রতি অন্ধুরক্ত ছিলেন। যেমন চণ্তীদ্াস রামতার ওরফে রামী রজকিনীর প্রতি 

আসক্ত ছিলেন, সেইরূপ বিভ্াপতি লখিষ! দেবীর প্রেমে তন্ময় ছিলেন। বৈষ্ণব ফবিগণ এই প্রবাঞ্কে 

্রতরয় দেন। নক্লহরি লিখিয়াছেন £-- 
7, লখিমা গুণহি উপজে বহু রঙ । 

রর 4. ৰ্লিসন়ে রূপ নারারণ সঙ্গ ॥ 

রঃ ঙ্ 
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এ কৰি অন্ত পদে বলিয়াছেন :-_ 
লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্ত যার। 

যারে দেখি কবিতা! স্ফুরয়ে শত ধার ॥ 

মহাজন পদাবলীতে শ্রীযুক্ত জগঘন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন, “কেহ কেহ কহেন লক্ষ্মী দেবীর সহিত ইহার 
( বিভাপতির ) প্রসক্তি ছিল।” লক্ষী দেবীকে না দেখিলে বিদ্তাপতি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন 

না, ও বিস্তাপতির আসক্তির কথা জানিতে পারিয়৷ রাজ! শিবসিংহ তাহাকে শুলে দেন, এইরূপ আরও 
অদ্ভুত ও মিথ্যা প্রবাদসমূহ এদেশে প্রচলিত ছিল। বিস্তাপতির যথার্থ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর 

এই ভ্রম দুর হও! উচিত, কিন্তু এখনও বৈষ্ণবদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিস্াপতি লখিম! দেবীকে প্রেমের 
চক্ষে দ্নেখিতেন, ও প্রেমের আরাধা দ্বেবী বিবেচনা! করিতেন । এ বিশ্বাস হয়ত কতক লোকের কোন 

কালে ঘুচিবে না; কিন্তু এখন প্রকৃত কথা ইচ্ছা করিলে সকলে জানিভে পারেন। প্রথমতঃ বিভ্ভাপতি 
শৈব ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। দ্বিতীয় কথা, বিস্তাপতির সন্ত্রস্ত বংশে জন্ম, নিজে শিবসিংহের রাজপগ্ডিত 

ছিলেন। তিনি রাণীর প্রতি অন্কুরক্ত ও প্রকাশ্ঠ গীতে তাহার নাম লিখিতেন এ কথ৷ জানিয়াও শিবসিংহু 

কিছু করেন নাই এ কথা একেবারেই অসম্ভব! শিবসিংভের মৃত্যু অণবা৷ পলায়নের পর লখিম! দেবী 

অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং বিগ্াপতিও তাহার পর অনেক গ্রন্থ ও পদ রচনা করেন, কিন্তু লিমা 

দেবীর আর নামোল্লেথ করেন নাই। শিবসিংহের রাজত্বকালে বিগ্ভাপতি রাধারুষ্ণ সম্বন্ধে অনেক গীত 

রচনা! করেন, তাহার কতকগুলির ভণিতায় শিবসিংহ ও লখিমার নাম আছে, এই পধ্যস্ত! শিবসিংহের 

অবর্তমানে সেরপ ভণিতাযুক্ত পদ আর রচন! করেন নাই। পতির সহিত পত্ীর নাম দেওয়ার প্রথা 

বিগ্ভাপতি প্রচলন করেন নাই, জযদেবেও দেখিতে পাওয়া যায়। গীতগোবিনে আছে ;-- 

বণিত জরদেবকেন হরেরিদং প্রবণেন। 

কেন্দুবিদ্বসমুদ্রসপ্তবরোহিণীরমণেন ॥ 
পুনশ্চ_ , 

জয়তি পল্মাবতীরমণ কবি ভারতী 

জয়দেব ভণিত মতিশাতম্। 

জয়দেব স্বপত্তীর নাম করিয়াছেন) তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিস্তাপতি স্বীয় পতীর নাম লিখিয়া 

রাখিলে এ্রতিহাসিকের অত্যন্ত আনুকূল্য হইত। রাজমহিষীর নাম করিলে দোষের কারণ হইবে কেন? 

পতি পত্বীর নাম একত্রে কর! প্রাচীন আধ্য প্রথা। সীতাপতি রামচন্দ্র, কমলাপতি নারায়ণ ইত্যাদি 
চিরকাল চলিয়া আদিতেছে। বিশেষ, বিগ্তাপতি কেবল, লখিমার নহে, *অপর অনেকের পত্রীর নাম 

লিখিয়াছেন। সে পদ্গুলি বঙ্গদেশে প্রচলিত ন! থাকায় তাহার সম্বন্ধে এই কথা উঠিয়াছে। গুধু শিবসিংহ 
কেন, শিবসিংহের পিতা! মাতার নামও বিস্তাপতির পদে আছে-_ 

বিগ্ভাপতি কবিবর এছে গওল 

জাচক জনকে গতা। 

হাসিনি দেই পতি গরুড়নরায়গ 
দেবসিংহ নরপতী ॥ 
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হাসিনী শিবসিংহের মাতা, দেবসিংহ তাহার পিতা । পতি ও পত্রী উভন্নের নাম পূর্বকালের প্রথানুযায়া 

বিস্তাপতির অনেক ভণিতায় একত্র পাওয়! যায় £-- 

বিস্তাপতি কবি গএবারে 

রস জনিএ বসমস্ত | 

মতি মহ্সর স্তুন্দর রে 

রেণুক দেবি কন্ত ॥ 

মহেম্বর নামক যন্ত্রী ছিলেন, তাহার পত্রীর নাম রেণুক1। অপর ভণিতায় £-- 

বিস্তাপতি কবিবর একো গাবয় 

হোৌ উপদেশো রসমস্তা। 

অরজুন নরায়ণ চরণ পৈ সেবহি 
গুন! দেবি রাণি কস্তা ॥ 

শিবসিংহের দায়াদ অঙ্ুন নামক রাজ! ছিলেন, তাহার পত্বীর নাম গুণা। আর একটী পদের ভগিতা 

এইরূপ £-- 

ভনই বিদ্যাপতি সেহে জুবতি গতি 

গুন অবগুন কর দূর। 

হাঁসিনি দেবি পতি মন্ত্র চন্ত্রকর 

সেবি মনোরথ পৃর ॥ 

চন্রকর নামক মন্ত্রী ছিলেন, তীভার পত্রীর নাম হাসিনী। অন্ক পদে ২-- 

ভনই বিগ্যাপাঁত বুঝ রসমস্ত। 

রাঘব সিংহ সোনমতি দেবি কত্ত ॥ 

রাঘব সিংহ শিব সিংহের দায়াদ, পত্বীর নাম সোনমতী। আরও আছে £-- 

ভনই বিদ্যাপতি রিতু বস্ত । 

কুমর অমর জ্ঞানী দেবি কন্ত॥ 

রাজকুমার অমর, গত্বীর নাম জ্ঞানী । 

শিন সিংহ ও লখিমার নামমূক্ত যে সকল পদ আছে সেগুলির 'সম্বন্ধে মিথিলায় যে প্রবাদ আছে তাহ 

সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । বিদ্ভাপতি রাজা ও রাণীর ভপিতীযুক্ত যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা রাজাত্তঃপুরে 

শীত হইত। শিব সিংহ ও লখিমার সমাঞ্জ অর্থে অন্দর মহুল। রাজা রাণী অন্দর মহলে উপবেশন করিলে 

চারিদিকে পুরস্ত্রীগণ সমবেত হইত। তখন কেটা (চেড়ী) নামক গারিকাশ্রেনী কবি বিদ্যাপতি রচিত 

শিব সিংহ লখিম! ভণিতাযুক্ত গীত গান করিত। কেটারা কলাবিদ্যায় নিপুণ, রাঁজার অবরোধে 

নিযুক্ত থাকিত। বিদ্যাপতির নৰ নব রচিত গীত শিক্ষ। ক্ষরিয়া গান করিয়া, রাজ! রাণীর মনোরঞ্জন 

করিত। | 

মিথিলার প্রচলিত পদে জানিতে পার। যায় যে, লখিমা দেবী ব্যতীত রাজ! শিব সিংহের অপর পত্বাও 

ছিলেন; ক্কোন কোন পদে তাহাদের নামও পাওয়া যায় £-_ 
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বিদ্যাপতি কবিবর একো! গাবএ 

নব জউবন নব কস্তা । 

শিব সিংহ রাজা এছে! রস জানএ 

মধুষতি দেবি ভবন! ॥ 

আর একটী পদে লিমা! ও সুষম! ছুই রাণীর নাম আছে ।-_ 

ভনই বি্বাপতি জরে বর জৌবতি 

মেদিনি মদন সমানে । 
লখিষা! দেবি পতি রূপনরায়ণ 

ছখম! দেবি রষানে ॥ 

বিস্তাপতি ভন একে! রস জান। 

রাএ শিবসিংহ রূপিনি দেই রমান ॥ 
শিবসিংহেয় কয়েক পরী । সম্ভবতঃ লখিমা প্রধান! মহিষী ছিলেন। 

লখিম! দেবীর প্রতি বিস্বাপতি অন্ুরক্ত ছিলেন মিথিলার এনপ প্রবাদ নাই। এই প্রাবাদ সম্পৃণ 
অমূলক ও মিথ্যা । 

বিস্তাপতির সম্বন্ধে প্রবাদ । 
মিথিলায় বিস্ভাগতি সম্বদ্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। সংগ্রহযোগ্য কয়েকটা প্রবাদের 

উল্লেখ করিতেছি। 

কামিনি করএ সনানে। 

হেরইতে হি হনল পচবানে ॥ ইত্যাদি 

পদটা এ দেশে রাঁধাকফবিষয়ক গীতাবলীভূক্ত হইয়াছে, কিন্তু মিথিলায় ইহার সবদ্ধে অন্ত প্রবাদ আছে। 
রাজ! শিবসিংহ যখন বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হন সেই সময় বিস্তাপতি তাহার সহিত রাজধানীতে গমন 

করেন, এবং শীহার মুক্তির নিমিত্ত বথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিস্তাপতি অসাধারণ কবি ও অনৃষ্টকে দৃষ্টবৎ 
বর্ণনা করিতে পারেন এ কথ! দিল্লীর গুনিতে পান। এই মতা পরীক্ষা করিবার জন্ত বিস্তাপতিফে 

একটী সস্তন্নাতা৷ জুন্দরী যুবতীর বর্ণনা! করিতে আদেশ কর! হয়। আদেশ মত রমলীকে না দেখিয়াই 

বি্ভাপতি এই পদ রচন! করেন। 

এই সময়ের এইরূপ প্রবাদমূলক আর একটী পদ আছে। বিস্তাপতিকে একটা কা্টপেটকে রু্ধ 
করিস! শৃঙ্খল দ্বারা একট! কৃপে ঝুলাইয়! রাখা হয় তাহার অজ্ঞাতে একটা যুবতীর প্রতি নূতন কলমীতে 
জল তুলিবার আদেশ হয়। কুপেয় পার্খে সেই রমণী অগ্নি জালিয়! তাহায় উপর কলসী রাখির! ফুৎকার 

“ছবিতে থাকে। সৌধাগন্ধ হইলে তাহাতে জল 'তুলিবে। বিভাপতি বুঝিতে পারি! কহিলেন £-_ 
সাজনি নিরি ফুকু আগি। 
তোহুর কমল ভমর দেখল 

মান উঠল জাগি ॥ 
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জে! তৌহু ভাবিনি ভবন জৈবহ 
ধবহ কোনহ বেল! । 

জৌ ঈ সঙ্কট সে জী বাচত 
ছোরত লোচন ষেল! ॥ 

ব্জনি, তুমি হেট হইয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতেছ। তোমার ( কুচ) কষল (আমার নয়ন ) ভ্রমর দ্নেখিল, 
মদন জাগিয়! উঠিল। হে ভাবিনি (জল লইয়!) যখন তুমি গৃছে গমন করিবে, কোন সময় ( আবার ) 
আমিবে ? বদি এই মন্ষট হইতে প্রাণ বাচে : তাহ! হইলে ) লোচনের মিলন হইবে। 

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া! বাষশাহ বিস্তাপতিকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন । মুক্ত হইয়! বিস্তাপতি কহিলেন £__ 

ভন বিস্তাপতি চাহথি জে বিধি 

করথি সে সেলীলা। 

রাজ! সিবসিংহ বন্ধন মোচন 

তখন স্থুকবি জীল! ॥ 

রাজ! শিবসিংহের বন্ধন মোচন হ্টলে কবি জীবনলাভ করিবেন, এই প্রার্থনা! করিলেন। 

বিস্তাপতি পরম ভক্ত শৈব ছিলেন। প্রবাদ আছে যে তাহার তক্তিতে গ্রীত হুইয়! শিব স্বয়ং তাহার 

দাসত্ব শ্বীকার করেন। ভূত্যের আকারে শিবের নাম উগনা। বিস্তাপতি কিছু জানিতেন না। একদিন 

ভূত্যকে সঙ্গে লইয়! বিদ্ভাপতি কোন স্থানে গমন করেন। পথে তীহার পিপাসা পার, তিনি ভূত্যকে 
পানীয় জল আনিতে আদেশ করেন। তৃতা উগন| বিস্তাপতির অসাক্ষাতে জটা হইতে জল বাহির করিয়া 
আনিয়া দিল। বিস্ভতাপতি পান করিয়া কহিলেন, "এমন উৎকৃষ্ট গঙ্গাজল তুই পাইলি কোথ| ? নিকটে ত 

গঙ্গা! নাই। কোথ! হুইতে জল আনিলি আমাকে দ্বেখাইয়! দিবি আয়” উগনা মুস্থিলে পড়িল, গীড়া- 

গীড়িতে প্রত কথ! বাহিয় হইয়া পড়িল। তৃত্যরূপী শিব কহিলেন, “জমি তোমার ভক্তিতে প্রীত 

হইয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি। যতদিন আমার পরিচয় প্রকাশ ন! হয় ততদিন থাকিব, প্রকাশ হইলে 

থাকিব না।” বিদ্ভাপতি অনেক স্রতি মিনতি করিয়া তাহাকে গৃছে লইয়! গেলেন। 

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে এক দিবস বিদ্তাপতির পত্বী উগনাকে কোন সামগ্রী আদিতে আদেশ 
করেন। উগনার কিছু বিলম্ব হইল দেখিয় ব্রাহ্মণী যষ্টি হত্ডে তাহাকে প্রহার করিতে ধাবমান হুইলেন। 

বিভ্ভাগতি অত্যন্ত ভীত হইয়া, আত্মবিস্বৃত হইয়। বলিয়া ফেলিলেন, কি সর্বনাশ করিতেছ? সাক্ষাৎ শিব 
অঙ্গে আঘাত!” উগন! শিব সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। শোকে কাতর হইয়া বিস্তাপতি গীত রন 
করিলেন £-- 

উগন! ছে মোর কতয় গেলা । 

কতএ গেল! শিব কি দু তেল! ॥ 
ভাঙ্গ নহি বটুয়া রুসি বৈসলাহ। 
জোছি হেরি আনি দেল হুসি উঠলাহ ॥ 

জে মোর কহতা৷ উগনা উদ্দেশ। 

তাহি দেবও কর কঙ্গনা বেশ ॥ 



৯ 
নলান বনমে ভেটল মহেশ। 

গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ ॥ 

বিদ্যাপতি ভন উগনা সৌঁ কাজ। 
নহি হিতকর মোর ব্রিভূবন রাজ ॥ 

আমার উগন! কোথায় গেলেন, শিব ক্কোথায় গেলেন, কি হইলেন ! থলিতে সি্চি নাই ( বলিয়! ) রাগিয়া 

বসিতেন, খুঁজিয়৷ আনিয়া! দিলে হাসিয়! উঠিতেন। যে আমার উগনার উদ্দেশ করিবে, তাহাকে তৃষণ 

স্বরূপ করের কন্কন দিব। নন্দন বনে যহেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল, গৌরীর মন হুরধিত, ক্লেশ মিটিল। 
বিদ্বাপতি কহে, উগনাকেই কাঁজ ( উগনাকেই আমার প্রয়োজন ১, ত্রিভূবনের রাজাও আমার হিতকর নয়। 

বিদ্যাপতির পত্বীর সম্বন্ধে কোন কথ! জানিতে পাঁর। যায় না। তাহার নাম কি ছিল, তাহাও কোথাও 

প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রবাদের কোন তিত্তি থাকিলে অনুমান হয় যে, ব্রাঙ্গণী কিছু কোপনস্বভাবা 

ছিলেন, এবং স্্রীজাতির সচরাচর যেমন বাক্যবল অধিক হয় সেরূপ না হইয়া! বাছুবলের লক্ষণ তাহাতে 

প্রবলতর ছিল। | 

বি্ধাপতি ও পক্ষধর মিশ্র । 

রাজপগ্ডিত বিসপীগ্রামোপার্জক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি অতিথিশাল! ছিল। অতিথিদিগের ভোজন 
সমাপন হইলে বিদ্যাপতি স্বয়ং সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেন। প্রবাদ আছে, 
এক দিবস বিদ্যাপতি অতিথিশালায় প্রবেশ করিলে ভোঙ্গনতৃপ্ত অতিথিমগ্ুলী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, 
কেবল অত্যন্ত কশকায় এক ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোণে উপবেশন করিয়াছিল, সে আসনত্যাগ 

করিল না। বিদ্যাপতি জিজ্ঞাসা করিয়া! জানিলেন, এ ব্যক্তি আহার করেন নাই। তখন বিদ্যাপতি 

কৌতু করিয়! প্লোকার্ে কহিলেন,__ 
প্রাঘুণে! ঘুশবৎকোগে 

সুন্মত্বান্নোপলক্ষিতঃ | 

গৃহকোণে অবস্থিত সুগ্ম কাটবৎ আতিথি শুক্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না । 

উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ অপরার্ধ ল্লৌকে উত্তর দ্িলেন,-_ 

ন হি স্থুলধিয়ঃ পুংসঃ 

সুঙ্গে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ 

সথলবুদ্ধি পুরুষের সুপ পদার্থে দৃষ্টি গমন করে না। তখন বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রকে চিনিতে পারিয়া 

অত্যন্ত সমাদর পূর্বক তাহাকে গৃহান্তরে লইয়া! গেলেন। 
পক্ষধর মিশ্র সম্ভবতঃ বিস্কাপতি অপেক্ষা বয়ঃ কনিষ্ঠ। পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত লিখিত একখানি বিষুঃ- 

পুরাণ আছে তাহার কাল ৩৫৪ ল সং। 

বিদ্ভাপতির প্রতি বিদ্বেষ। 

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতি তাহাদের স্বদেশিগণ বিদ্বেষ করিয়! থাকেন এ কথ! চিরকাল চলি 

আমসিতেছে। বিস্ভাপতির জীবন্ধশায় তাহার বিদ্বেষী কেছ ছিলেন কি ন! তাহ! জান! যায় না) তবে কে» 
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কেহ তাহাকে নর্ভক বলিত এরাপ প্রবাদ আছে। বিস্তাপতি পরম ভক্ত শৈব ছি:ঞান, 1শবমন্দিরে পুজা 

করিতে গিয়া সময়ে সময়ে ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন। এই জন্য তাহাকে বিদ্রপ। কেশব মিশ্র বিদ্তাপতির 

কালের লোক নহেন। তাহার সময় ৪৭৩ প সং, অর্থাৎ বিস্যাপতির শতাধিক বর্ষ পরে। কেশব মিশ্র 

রাজকুটুম্ব, রাজ! শিবসিংহের বংশের দৌহিত্র সন্তান। তীহ্ার উদষ্ধতপ্রকৃতি হওয়া বিচিত্র নহে। দ্বেশ্- 

পরিশিষ্ট নাষক গ্রন্থে কেশব মিশ্র পুরাণের মধ্য দেবী ভাগবত প্রামাণিক গ্রন্থ সিদ্ধান্ত করেন। বিষ্ঠাপতি 

শ্রীমস্তাগবত গ্রাস্থ শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া শ্বকস্ত লিখিয়া বাখেন এই তীহার অপরাধ । কেশব “শর 

বিগ্তাপতিকে *“অতিলুব্ধনগরযাজক” বলেন। এ কথায় ছটা গ্রতিহাসিক প্রমাণ পাওয়! যায়। “থম, 
বিগ্ঠাপতি 'লখিত ভাগবত গ্রস্থ সন্বন্ধে, দ্বিতীয় বিসপী গ্রাম দান সন্বন্ধে। বিদ্ভাপতি ঠাকুর ভূমিদান গণ 

করিয়াছিপেন এই কারণে তিনি নগরযাজক । 

রচনার কালনিণয়। 

সাত আট শত বৎসর ব্যাপিয়া বিদ্ভাপতির বংশাবলী পাণয়া যায়, কিন্তু কোন্ বংসরে তাহা জন্ম 

ও কোন্ বংসরে াহার মৃত্যু হয় তাহা স্ডির কর! যায় না। মিথিপায় পঞ্জীর 'প্রথা ইহার এণ মাত্র 

কারণ। কুলপঞ্জীতে প্রত্যেক বংশের পরম্পরা ক্রমে নাম পাওসা যায়, জনা বা মৃত্যুর কাল নিদিষ্ট হয় 

না। যাহ! এই পঞ্জীতে আছে তাহা অল্লায়াসে জানা যায়, ধাহ। নাই তাহা জ্ঞা!নবার কোন উপায় নাই। 

স্থতরাং কত বয়সে বিস্তাপত্ডি রচনা আরম্ভ করেন, কোন্ গ্রন্থ কোন সময়ে রাচত, অথব! গ্রস্থাবলার 

পারম্পর্য্য নিরূপণ করিবার উপায়, কিছুই সর করিতে পারা যায় না। পন্দাবলার মধ্যে কোনগুলি ৬রুণ 

অবস্থায়, কোনগুপি ব! প্রবীণ অবস্থায় রচিত তাহাও নির্ণন্ধ কর? হর । একটা স্থল মত এই যে তিনি 

পথম পষমে মাথল। ভাষায় পদ্বাৰশী রচনা! করেন ও পরিণত বয়সে সংস্কৃত গ্রন্থাধি রচনা! করেন। এ 

কথা করুক প্রামাণ্য, সম্পূর্ণ নয় । ২ সক পর্দে শখাঁসংহের নাম আছে সেগুলি তাহার রাগ্তাকালে 

রচিত। সেই সময়েই বিদ্ভাপাতি পুরুষ-পরাক্ষ! নামক গ্রসিঞ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শিবসিংহ্র 

রাঙজাকাল দার্ঘ না হইলেও বে ।বস্যাপতির 'প্রাতত। সেই সমছে পুর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত ভয় তাহার রচশাতে£ 

তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিবসিংহের পিতা দেবলিংহের নামযুক্তও কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ আছে, 

সে গুলি পূর্বের রচনা । শিবগীতেও শিবাসংছের নাম পাও! যায় £- 

সুকবি বিদ্যাপতি গাউ। 
জব শিবসিংহ রাউ ॥ 

অনেকগুণি পদে 'বদ্যাপতির নাম নাই, উপাধি মাত্র মাছে। তাহার মধ্যে কাবশেখর পদবীঘুক্ত 

পদেরই সংখ্যা অধিক! ভাষার ও রচনার প্রণালাতে অনুমান হয় যে, শিবাঁসংহের নামযুক্ত পদাবলী ও 
কবিশেখর ভগিতাযুক্ত পদাবলীতে কালের বড় দীর্ঘ ব্যবধান নাই । ভূপতি সিংহ শিবসিংহ । অধিক বয়সে 

যে বিদ্যাপতি মিখিল! ভাষায় পদ রচনা করিতেন ন! এমন কথা বলা যায় না। গঙ্গাগীতগুলি সম্ভবত: 

বৃদ্ধ বসের রচনা! 

পদাবলীর ভাষাতেও অনেক পার্থকা ও তারতম্য লক্ষিত হয়। যে গু ব্দেশে গ্রচলিত মাছে 

সে গুলি এদেশের বৈফবেরা ভাজিযা চূরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া এক রকম করিয়! লইয়াছেন, কিন্তু মিথিলায় 
খ ৃ 
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এমন পদ পাওয়া যায় যাহাতে ভাষার আকার সম্পূর্ণ স্বতগ্ত্র। শিবসিংহের সিংছাসনে অধিরোহণ সবধন্ধীয 

একটা পদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । তঁপিতা এই ঃ-. 

বিজ্জাবই কবর এহ গাবএ 

মানব মন আনন্দ ভও। 

সিংহাসন শিবসিংহ বইট্ো 
উছবৈ বৈরস বিসরি গও ॥ 

বিদ্যাপতি কবিবরের পরিবর্তে বিজ্জীবট কইবর প্রয়োগ প্রচলিত পদাবলীতে দেখিতে পাওয়। যার না । 

শব্ধের বিক্কৃতিতে কত্তক গ্রার্কতেয় মত মনে হয় অথচ কোন প্রারুত তাহাও নির্ণর করা যায় না। বিদ্বা- 

পতির কালে যে ভাষ! 'প্রাচীন ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং কতক গ্রারুতের অনুকরণে বিদ্যাপতি 

এইরূপ পদ রচন! করিয়া থাকিবেন। আর একটা এইরূপ পর্দ পাইয়াছ। “কবল ভণগিত 

উদ্ধত করিতেছি £- 

রাম রূপে সধম্ম রক্িয় 

দান দগ্নে ঘধাচি ক্ষির 

স্থকবি নব জয়দেব 

ভনিও রে। 

দেব সিংহ নরেন নন্দন 

শক্র নরবই কুল নি“ন্দন 

সিংহসম শিবসিংহ বাজ 

সকল গুণক নিধান ও রে। 

নব জয়দেব বিদ্যাপতির উপাঁধি। বিসপী গ্রামের দানপত্রে মাছে-_গাঁভিনন জয়দেব নভারাওপাঁগত 

ঠকুর শ্রীবিদ্যাপতি। অপর পদের ভণিতায়ও এট উপাধি পাওয়া যাস 

কতকগুলি শিবগীতের ও অপর পদের ভাষ৷ নিতান্ত সরল ও গ্রাম্য, তাহ। কঙ্ুটা! কির নিজের ও 

কতট!| পরে পরিবর্তনের ফল তাহ নির্ণধধ করিতে পাঁর। যাগ না। শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকদিগের ঞ্চনায় দেখিতে 

পাওয়! যায় যে, বয়োবৃদ্ধির সহিত ভাষা! সরল ও সহজ হয়। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে থে সে নিয়মের ব্যতিক্রম 

ঘটিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাহার রচিত পদাবণণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যার। এক 

শ্রেণীতে ভণিতায় অপর ব্যক্তির নাম আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল কবির নাম অথব! উপাধি আছে, 
শার কাহারও নাম সাই । শিবসিংহের পিতার ও পিতৃব্যের নাম কয়েকটি পদে আছে, বিস্ত সে গুলিও যে 

বছ পূর্বে রচিত এরূপ অনুমান হয় না। অপর সকল নাম হয় শিবাসংহের অথবা! তাহার সমসামগিক 

পর ব্যক্তির। পদ্মসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি কয়েকজন শিবসিংহের পরবর্তী রাজার কালে বিদ্যাপতি 
জীবিত ছিলেন, কিন্ত তাহাদের কাহারও নাম বড় একট! দ্বেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব হয় তাহাদের 
রাজ্যকালে তিনি অধিক পদ রচনা করিতেন না, অথব! তীহা্ধের কালে তাহার তাদশ সম্মান ও সমাদয় 
ছিল ন! বলিয়া ভণিতায় তাহাদের নাম িতেন না। কিন্তু এই দ্বিতীয় অনুমান তেমন যুক্তিসঙ্গত নহে, 
কারণ পল্পমিংহের পরী বিশ্বাস দেবী ও তৈরৰ সিংহের আদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। বিবেচন। 
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এইরূপ হয় যে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী যৌবন ও প্রৌচাবস্থায় লিখিত, এবং সেই অবস্থায় তাহার 

প্রতিভা তেজদ্িনী ও বলব্তী ছিল। 

তাহার রচিত সংস্কৃত গ্রস্থসমূহের পৌর্ধাপধ্য কতক নিঃসংশররূপে নিরূপিত হয়। কীন্তিলত৷ ও কীন্তি- 
পতাকাই প্রথম গ্রন্থঘয়, কিন্তু এ ঢইটি গ্রন্থ শুদ্ধ আকারে পাওয়! যায় না, যাহ! পাঁওয়! বায় তাহাতে সমস্ত 
গ্রন্থ বুঝিতে পার! যায় না। কীর্তিলতার ভাষাও বড় বিচিত্তর। সংস্কৃত নয়, ঠিক প্রাকৃত নয়, অথচ 
পদাবলীর ভাবার স্যায়ও নয়। পুরুষ-পরীক্ষাই তাহার প্রথম পরিচিত ও সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রস্থ। 

লিখনাবলা দ্রোণবাররাজজ পুরাদিত্যের নিদেশে লিখিত । সম্ভবতঃ এ পুস্তকের রচনাকাল ২৯৯ ল সং, 

অথব! ১৩৩০ শকাবা। এ সনের উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে বারবার দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবসর্বস্বসার 

আরও পরে রচনা, তখন পন্মসিংহের পত়ী বিশ্বাস দেবা রান্সাশাসন করিতেছেন ' হূর্গাভক্তিতরঙ্গিনী 

আরও পরে রচিত, কারণ তখন ভৈরব সিংহ রাজা । দানবাক্যাবলী নামক আর একখান পুস্তক মুদ্রিত 

হইয়াছে, সেখানি বীরসিংহের পত্বী রাণী ধীরমতীর আদেশে লিখিত। কিন্ত মিথিল! ভাষায় রচিত পদাবলী 

হইতেই তাহার প্রক্কত যশ, শুধু সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি তেমন যশন্বী হইতে পারিতেন ন|। 

উচিতী ও যোগ। 
বিধযাপতি বিরচিত যে সকল গীত পু''থতে ও লোকমুখে পাওয়া যায় তগ্তাতীত লোকাচারের কতকগুলি 

পদ আছে। মঙগলকর্ম্বের সময় পুরস্ত্ীগণ সেই সকল পদ গান করে। উচিতী ও যোগ এই শ্রেণীর গীত। 

জামাতা গৃহে আসিলে, তাহার ভোজন সমাপন হইলে গৃহের মহিলাগণ যে সকল গীত গান করে সেইগুলি 

উচিতী। উাচতীর অথ উচ্চতা, জামাতার সম্মানের জন্ত তাহার গৌরব বাড়ায়, গীত ঘবারা তাহাব সম্বর্ধনা! 

করা হয়। এই শ্রেণীর একটা পদ ইতিপূর্বে মিথিলা! হইতে আসিয়াছে ও পূর্ব সংগ্রহাদিতে প্রকাশিত 

হইয়াছে। 
তোহে জলধর সহ্জহি জলরাজ। 

₹মে চাতক জল বিন্দুক কাজ ॥ ইত্যাদি। 

এই পদে জামাতাকে জলধরের সহিত ও গাগ্িকাকে চাতকের সহিত তুলনা! করিয়! জামাতার সন্বদ্ধনা 

কর! হইয়াছে । ইহার ভাব চাতকাষ্টক হইতে গৃহীত। 

চাতকক্ত্রিততুরান্ পয়ঃ কণান্ 

যাচতে জলধরং পিপাসিতঃ। 

পিপাসিত চাতক জলধরের নিকট তিন চারি বিন্দু জল যাক্র! করিতেছে। 

যোগ অর্থে বীকরণ মন্ত্র। জামাতাকে কৌতুক করিবার গন্ত তাষাসার সম্পকীয়া রমণীগণ গাহিয়া 

থাকে । এই জাতীর পদ একটাও প্রকাশিত হয় নাই। এই উভয়বিধ গীতই সংগ্রহ কর! অত্যন্ত কঠিন। 

আব্তক মতে রমণীগণ এই সকল গীত গান করিয়া থাকেন কিন্তু তাহারা! কোন পুরুষকে লিঙখাইয়৷ দিতে 

লজ্জা! বোধ করেন। আমার বিশেষ অনুরোধে মিথিলার কোন পণ্ডিত বালকদিগের সহারতায় কতকগুলি 

গীত লিখি! আমাকে দিয়াছেন। ঘোগের একটা পদ উদ্ধ' ত করিতেছি,_ 

জগত জোগ হম জানিয়। মাই হে 

মোহি মগন কয় আনিয় ॥ 
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কর ধয় শশি কৈঙ্গাবিয়! 

তৈ জগ যোগিনি কহাবিয় ॥ 

গাঁগ মে রথ সঞ্চারিয়। 

পানি সৌ আগি পজজারিয় ॥ 

ভনই বিদ্যাপাঁত গাওল। 

শুভ শুভ সকল মনায়োল ॥ 

1বগ্যাপিত ও চণ্ডীদাস। 

পদ্কল্পতরুতে বিদ্যাপাত ও চগ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে যে কয়টা পদ আছে তাহার 

এ্ঁতহাসক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং ঘটনা কান্পনিক বিবেচনা হয়। বিদ্যাপতি যে কখন 

ব্দেশে বা বীবভূমে আঁসয়াছিলেন তাহার উল্লেখ কোথাও নাই । তান রাজপাওত, সর্বদা পাঁওতদিগের 

সঙ্গে থাঁকতেন। বৈষ্ণব ছিলেন ন1, শৈব ছিগেন। বিদ্যাপতি ও চগ্াদাসের মিলন কবিকল্পনা 

অন্থমান হয়। 

বাঙ্গলা ও মিথিল। | 

যে সকল কবিদিগের রচিত গীতাবলা সংগ্রহ করিয়া, সংগ্রহ-গ্রস্থের নাম পদকল্পতর দিয়া বৈষব দাস 

অক্ষয় কীত্তি র্লাখিয়৷ গিয়াছেন, সেই সকল কবিদিগের সন্বদ্ধে ীতহাসিক তথ্য নির্ণয় কর! অত্ন্ত কঠিন । 

একে ত এ্রতিহা্সিক অনুসন্ধিংস! নাই বলিয়া! আমাদের জাতের অখ্যাত আছে, তাহার উপর বৈষ্ণব 

কাব্যের কাল একট! যুগ পরিবর্তন, কাব্যের একটানা শ্রোতের মুখে দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বড় বড় 

প্ররাবত ভাপিয়া যে কোথায় ডুবিয়৷ গিয়াছিল তাহার কোন ঠিকানা! ছিল না। তখন কল্পন! এত প্রবল 
যে অসম্ভব বলিয়া কোন কথা ছিল না। চারিদিকে মহাপুরুষের আবির্ভাব, তাহাদ্দের পক্ষে কিছুই 

অসম্ভব নয়। যত অলৌকিক অত্যাশ্চর্যা ঘটনা! ততই তাহাতে বিশ্বাস প্রবল, সোজ্জাস্থুসি সজসস্ভব 

কথায় কেহ কান পাতিত না । কবির রচনা উত্তম, তাহার বন্দনা কর, তাহার গীত গান কর, তাহার 

প্রেম বিলাঞ, কোথায় তাহার নিবাস, তিনি কোন দেশের লোক, এ সকল খু'টিনাটি তুচ্ছ কথায় কি 

প্রয়োজন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদ্তাপতি এ দ্বেশের লোক ছিলেন না বলিলে সে কথ! কেহ মানিত না। 

কেহ বলিত তাহার বাড়ী যশোহরে, কেহ বলিত রাণীগঞ্জে। আরও পশ্চিমে বলিলে কেহ বিশ্বাম করিত 

না। কেহ বাঁণত তীহার নাষ ছিল বিদ্াপতি ভট্টাচাধ্য । বিগ্াপতি ও চণ্তীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি; 

বিস্তাপতি বাঙ্গালী নহেন এ কেমন কথা ! তাহার পর ভাষার একটা থটুক!। যদি ছুই কবি একদেশের 
ও এক সময়ের তা হইলে উভয়ের ভাষায় এত পার্থক্য কেন? এই সংশয়ের আস্ত মীমাংস! হইয়া! গেল। 

বিগ্ভাপতি অনেক ব্রক্তবুলি ও ব্রজভাষা ব্যবহার করিতেন, চণ্তীদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গল! লিখিতেন সেই জন্য 

এত প্রভেদ। সংশয়কারীর মুখ ৰন্ধ হইল। 

তাহার পরেই প্রমাণ হইল বিস্তাপতি মিথিলাঁৰাঁসী, বঙ্গবাসী নহেন। যুক্তির ও প্রমাণের বন্ধন বড় 
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কঠিন, ছিড়িতে পার! যায় না। তখন এক নৃঙন তর্ক উঠিল। গৌড় পঞ্চ, তাহার মধ্য মাথিল। একটি । 

অতএব মিথিল! গৌড়দেশের অর্থাৎ বদেশের বাহিরে নয়। সুতরাং বিস্তাপতি বঙ্গদেশ ছাড়। নহেন। 

তিনি যে বঙ্লভাষার আদি কাব এ কথা যেমন প্রামাণ্য ছিল তেমনি রহিল, ন! হয় তাহার বাসস্থান কুশীর 

পশ্চিষে স্থির হ্ইল। তথাপি ভাষার কথাটা রহিল । তখন নানাবিধ প্রাকৃতের নাম করিয়া, সুত্র প্রভৃতি 

উদ্ধার করিয়া আমর! প্রমাণ করিলাম যে, প্রাচীন বাঙ্গল! ভাষায় আর বিদ্যাপতির ভাষায় বিশেষ অসাদৃ্ঠ 

নাই। প্রন্কৃত কথা এই যে, খন সাড়ে চার শত বসব ধরিয়া বিদ্যাপতির গীত এদেশে প্রচপিত 

রহিয়াছে তখন ত তাহাদিগকে ছাড়া হইবে না, স্ঙবাং মিথিলার হউক বা বাঙ্গালার হউক তাহাতে 

আলির! যার না। 

প্দাবলীর অর্থ করিবার সময় ষে মিথিলার সাভান্য গ্রহণ করা আবশ্তাক সে কথা আমাদের মনে উঠে 

নাই। বিদ্যাপতি যখন আমাদের আদি কর্ণি খন তাহার রচনাৰ অর্থ করিবার জন্ত দেশীস্তরে যাইব 

কেন ? এই বিশ্বাসে আমরা যেমন পারিয়াছি সেইরূপ অথ ক'রয়াছি। 

এট একটি পরীক্ষার স্ভল। গল্প আছে, একটি দরিদ্র! রমণীব এক ছড়! বহুমূল্য হার ছিল। গল্পে ওরূপ 

থাকে । কোন ধনবতী রমণী সেই হার চুরা করে মক্ষম! বিচারকের সাক্ষাতে পেষ হইল। আসামী 

বলিল, “আমাকে চোর বলে ? আমার একরাশি গহন! পত্র, এক ছড়। হাঁর কেন, দশ ছড়! মাছে। ও মাগী 

কাঙ্গাল, খাইতে পায় না, এমন হার পাইবে কোথায় ?” কথাও ত ধটে! বিচারক ফরিয়াঁদনীকে কহিলেন, 

“মিথ্যা নালিরের শান্তি আছে, জান ত বাছা! 1” সে কহিল, “ধর্মাবতার, আমার এ হাব খোলা যায়। যদি 

আসামী খুলিতে পারে আমি শাস্তি গ্রহণ করিতে রাি আছি 1” বিচারক দোঁথলেন, কথা৷ ৩ অসঙ্গত নয়! 

আসামীকে কহিলেন, “পার হার খুলিতে ?” আসামা দেপিণ, প্রমাদ ' হার গলায় দিতে হয এই জানে, 

তাহার ভিতর কলকৌশল কি আছে, কেমন করিয়। জানিবে ? অনেক ঘুবাইয়৷ ফিরাইয়া, টিপিয়া টুপিয়া 

কিছু করিতে পারিল না। ফরিয়া্দিনী তখন হার লইয়া কল খুলিয়া হার খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী মকদ্দমা হয় না, কিন্তু ষর্দি দাওয়ানী মকদ্দম। আদালতে উপস্থিত হয় এবং 

মিথিলা বাদী ও বঙ্গদেশ প্রতিবাদী হয় তাহা তলে কঠিন জেরায় পড়িয়া কেষন করিয়া! কল খুলিতে হয় 

জানি না স্বীকার কাঁরয়। আমাদিগকে বিধ্যাপাত কর্তৃক গ্রথত নক্ষত্রখাঁচত রত্রহার মিথিলাকে ছাড়িয়া 

দিতে হুয়। তামাদী হয়! গেলেও যে সম্পত্তি আমাদের নয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে । কল 

কেমন, সংক্ষেপে তাহার ছুই একটি নমুন! (দিতেছি ! আমাদের দেশের একটি পদে আছে £__ 

রস নাহি ভোয়ল কয়ল যে শাতি। 

মদন লতা ভন্গু দংশল হাতি ॥ 

কোন বিশেষ সন্ধলনকার অথবা টাকাকারের ৮ি আমার কোন লক্ষা নাই। মদন লতা জন দংশল 

হাতি এই পাঠ সর্ঝত্র আছে, কেবল বটতলা হইতে প্রকাশিত একণানি পুস্তক অপেক্ষারুত গুদ্ধ। অর্থ 

বে শান্তি করিল রস হুইল না, হস্তী যেন মদন লত! দংশন করিল। মদ্ধন লতাকি ? কোন লতার নাম 

মদন লত। নাই, সুতরাং ময়না গাছ, ধুতরা গাছ বা তেলাকুচ। গাছ যাহা! অভিরুচি হয় বলিতে পার! যার। 

মদনের লতা! যদি রূপক হয় তাহ হইলে কল্পিত সামগ্রী, তাহাকে হস্তী কেমন করিয়া! দংশন করিবে? 

রস হুইল না কথ! কাহার পক্ষে? নায়িকার পক্ষে মনে হয় কারণ পদ নায়িকার উক্তি। কিন্তু যি কোন 
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রা জীন গঙ্ষে ফরেন তাহা হইলেই ঝা আমর! ফি করিব? হতী বি হদ্ধের মত দন! ও 

চু রা গনি, বংণম রে তাহা হইলে তাহার ক্স না হইবারই কথা। মিথিলা পাঠে একটু গ্রভেহ 

ই, কাবাতে ছার খুলিবার ফৌপল জানিতে পার বার ₹-_ 
| সস নহি হোয়ল করল জে সাতি। 

ঘ্বষন লতা জনি দমসল হাতি ॥ 

অর্থ, নারিক! কছিতেছেন, ঘে শান্তি ফরিল আমার রসান্গুভব হুইল না, তস্তী যেন স্তরোগ লতাকে 

পলি করিল। যে হার আমর! আমাদের বলিয়। দাবী করি অথচ খুলিতে জানি না, এই সেই ছার 

বিষুক্ত হইল ! ধন শষ অভিধানে পাওয়া! বার, মিথিলা! ভাষার শব্য 1ঁওনা। দমসল শব অভিধানে 

আছে পাঁওয়। যায় না। ব্জদ্েশে তাহার স্থানে দংশল শবের আঘদেশ। মিথিলার পদ্দেও এই উপমা 

পাওয়। বাক্স ৫ 

জাতি পছুমিনি সহতি কত|। 

গজ দ্বমসলি দমন লত। ॥ 

অর্থ, পম্সিনী জাতি নায়িক! কত সহিবে, প্রোণলত! গজকর্তৃক পদদলিত হইল । গজে- গজেন। 

আক একটি দৃষ্টান্ত। 

আখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল 

কাহে গহন ছুই বাটে। 

কোন অর্থ হয় না। সঙ্কলনকার ধাস শব্দের অর্থ করিয়াছেন গিবি, এবং সংশয় চিহ্ন দিয়া চরণের অর্থ 

করিয়াছেন, পক্রোধে (আবক্ত ) নেত্র প্রদর্শন মাত্র ছুই হুর্থম পথে কেন পাহাড় খসিয়৷ পড়িল ?” 

মিথিলার পাঠ এইরূপ-_ 

আখি দেখইত কূপ ধসি খসল 

কাছে গহল ছুই বাটে। 

অর্থ -চক্ষে দেখিয়া কৃপে পতিত হলাম, কেন ছই পথ গ্রহণ করিলাম, অর্থাৎ শ্তামের (প্রেম ও আত্মকুল 

রক্ষা এট উভয় পথ অবলঘ্বন কবিয়! শ্বেচ্াপূর্ববক কেন বিপদে পড়িলাম? আর কোন সংশয় রছিল না। 
এরূপ বহুসংখ্যক প্রমাদ দেখাইতে পারা যায়। 

আরও একট! কথা লক্ষ্য করিবার আছে। জাতি পছুমিনি রতি কত! এই চরণে পছ্ষিনি শবে 

নি আছে। আমাদের হাতে পড়িলে আমবা তখনি নী কবিয়া দ্বিতাম, এবং যনে করিতাম, বর্ণাগুদ্ধি 

সংশোধিত হইল। এ দেশে বিদ্যাপতির যত সং্ববণ হইয়াছে ততই সম্পাদ্কীর সংশোধনের প্রার্্য 
ঘটিক়াছে। ফল দীড়াইয়াছে এই যে, ছন্দ যতি প্রভৃতি একেবারে নষ্ হুটয়াছে। বিদ্যাপতি শবের 

বানান ভুল করিতেন অথব! মিথিলার লিপিকরের] কেবল বর্ণাগুদ্ধি করেন সহসা এরূপ অন্থমান না করিয়া 
এরূপ লিখন প্রণালীর কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা কর! উচিত। বিদ্যাপতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 

করিয়াছিলেন। তাহার স্বহুস্ত লিখিত একথানি ভাগবত গ্রন্থ আছে, তাহাতে একটী বর্ণাগুদ্ধি নাই। 

বিধ্যাপতি সংস্কত পঙ্দও রচনা করিতেন, তাহাতেও বর্ণাগুন্ধি নাই । বিদ্যাপতিয় সংস্কৃত পদ এদেশে 

প্রচলিত নাই, অতএব একটি উদ্ধত করিতেছি £- 
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ন্ধকমণুদ্বাস সুবাসিনি 

সাগর নাগর গৃহবালে। 

পাতক মহিষ বিদারণ কারণ 

ধৃত করবাল বীচিমালে ॥ 

জয় গঙ্গে জয় গঙে। 

শয়ণাগত তয় ভঙ্গে ॥ 

স্থরমূনি মনুজ রুচিত পৃর্জোচিত 
কৃ্ম বিচিত্রিত তীরে । 

ভ্রিনয়নমৌলি জটাচর চুম্বন 

ভূতি বিভূষিত নীয়ে ॥ 
হরিপদকমল গলিত মধু সোঘর 

পুশ্যপুনিত জুর়লোকে। 

প্রবিলসদমরপুরী পদ দ্বান 

বিধান বিনাশিত শোকে ॥ 

সহজ দয়ালুতয়! পাতকিজন 

নরক বিনাশন পুণো । 

রুদ্রসিংহ নরপতি বরঘায়ক 

বিদ্যাপতি কবি ভগিত গুণে ॥ 

কবিশেখর বিচ্ভাপতি । 

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চাদ আকাশ ইত্যাধি প্রসিদ্ধ পদের ভিত গীতচিস্তামণিতে 

আছে-_-কবিশেখর ভগ কত কত ধীসন কহুব যন পরতাপ। তণিতার গোলমাল এমন অনেক আছে, 
তাহাতে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। তথাপি কবিশেখর তিতাধুক্ত পদগুলি পদরকল্পতরুতে ভাল করিয়া দেখা 

আবন্ঠক। শেখর, কবিশেখর বা রায়শেখর নাম অথবা পদবীযুক্ত একজন কিংবা ততোধিক কবি যে 

আঁমাদের দেশে ছিলেন তাহাতে অন্ুমাত্র সংশয় নাই | একটি পন্ন অনেকের শ্বরণ হইবে £- 

মে! যদি সিনাঙি আগিল! ঘাটে 

পিছিল! ঘান্ট সে নায। 

মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া 

বাহ পসারিয়া স্নয় ॥ 

ঙ ক ক ক 

ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া 

ফিরয়ে কতেক পাকে। 
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নি 

আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে 

সে মুখে সে দিন থাকে ॥ 

মনের আকুতি বেকত করিতে 

কত না সন্ধান জানে। 

পায়ের সেবক রায় শেখর 

কিছু বুঝে অন্মানে ॥ 

এট পদের রচয়িতা যে বঙ্গবাসী এবং তীচাঁর রচনার উপর চণ্তীদদাসের প্রভাব আছে তাহাতে কোন সংশয় না 

পক্ষান্তরে £-- 

সখি হে তোে হমর বু সেবা । 

ধন বানি কব জনি বোলবি জাতি কুল কিয়ে লেবা ॥ 

গোকুল নগরে কানু রতিলম্পট যৌবন সহজ হমার!। 

তু সখি রভসে যোতে জন্ম বোৌলৰি লোক কণব পতিয়ার! ॥ 

কেশর কুসুম হেরি হম কৌতুকে ভূ যগ মেটল তা । 

দাড়িম ভরমে পয়োধর উপব পড়ল কীর লোভাই ॥ 

উভয় চকিত ভূজে ঈতি উত্তি পেখল ঠৈ বেশ দ্ৈ গেল আন । 

উতে পরিবাদ কহসি মোহে বৈথিনি ইভ কবিশেখর ভান ॥ 

এইট পদ লাথশ্রেমীতৃত্ত 'এবং স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির । াকও একটি পদ উদ্ধত করিতেছি £ 

কাক্গররুচিতর রয়নি বিশালা । 

তন্সু পব অভিসার করু ব্রজবাল! ॥ 

ঘর সঞ্চে নিকসয় যৈসন চোর । 

'নশবদ পঞ্থ গতি চললিভ থোর ॥ 

উনমত্তি চিত অতি আরতি বিথার । 

গ্ররুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার ॥ 

কমালনি মাঝ খিনী উচ কুচ কের ! 

ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥ 

রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নন জোরা। 

নব অন্ুরাগিনি নব রসে ভোর! ॥ 

অঙ্গক অভরন বাসয় ভার 

নূপুর কিঞ্জিনি তেজল হার ॥ 

লীল! কমল উপেখলি রামা। 

মন্থর গতি চলু ধরি সথি শ্ঠাম! ॥ 

যতনহি নিসরু নগর হুরস্তা । 

শেখর অভরন ভেল বহস্ত ॥ 
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এই রচন! বিষ্ভাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না। কবিশেখর যে বিদ্ভাপতির উপাধি তাহার 

অপর প্রমাণও আছে। দরতঙ্গার বর্তমান মহারাজার পূর্বপুরুষ নরপতি ঠাকুরের কালে লোচন 

নামে এক কবি ছিলেন। তীহার প্রণীত রাগত্রঙ্গিণী নামে একখানি সংগ্রথ-গ্রন্থ আছে। তাহাতে 

বিস্তাপতির অনেক গীত আছে, লোঁচনের স্বরচিতও অনেক গান আছে। গ্রস্থহূচনায় লোটন লিখিয়াছেন 

স্থযতি নামক একজন কলাবান কারম্থ কথক [ছলেন, তাহার পুত্র জয়তকে শিবসিংহ বিস্তাপতির নিকট 

রাখিয়! দেন। বিস্তাপ!ত গান বাঁধিতেন, জ্য়ত গুরে বসাইতেন £-- 

সুমতিস্থতোদয়জন্মা 

জয়তঃ শিবাসংহদেবেন। 

পণ্ডিতবর--কবিশেখর 

-বিগ্াপতগে ড় সন্নাস্তঃ ॥ 

কবিশেখর বিদ্ভাপতির উল্লেখ রহিয়াছে, কি হাতে শ্রনাণ হয় না যে, শুধু কবিশেখর বলিশে 

বিস্তাপতিকে বুঝাইবে, লোচন কি স্বয়ং ঠাছাকে এই উপাধি দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন। 

কিন্তু আরও একটি এমন প্রমাণ মাছে যাহাতে আব সংশয়ের অধসর থাকে না। এ দেশের সঙ্কঙ্গনে 

নিয়বোদ্ধ,ত পদটা পাওয়া যায 2. 
ননুঞাবদ্নী ধনি বচন কহুসি হসি। 

অনিয়া বাঁপথে জনি শরদ পূর্ণিম শশা ॥ 

ইতাদি। ভণিত' ঃ - 

তণয়ে বিস্যাপতি সো বর নাগর । 

রাই রূপ ভেখি গর গর অন্তর ॥ 

রাগতরঙ্গিনীতে এক পর্দটী পাও যায় । পাঠ এইবধপ 8 

আনন লোলএ দচন বোলএ ইসি । 

মমি অ বরিস জান সরদ পুনিমা! সসি ॥ 

অপরুব রাপ বমনিজ! ' 

'াইত দেখলি গজরাজ গমনিত্া | 

কারে রঞ্রিত ধবল নয়ন বর! 

ভমর 1[মলল জান অরুন কমল পর ॥ 

ভান ভেল মোহি মাঝক খীনি ধনি। 

কুচ সিরিফল ভরে ভাগি গাইতি জনি ॥ 

কবিসেখর ভন অপরুব রুপ দেখি। 

রাএ নসরদ্ব সাহু ভঙ্জলি কমল মুখি ॥ 

পদ্দের নীচে টাক! হয়াছে, “ইতি বিস্তাপতেঃ।” গুঁথির কাল ছুই শত বংসর পূর্বে । অতএব 

কবিশেখর যে বিদ্তাপতি এ কথা প্রামাণ্য বলিয়! স্বাকার করিতে হইবে। এরূপ শতাধিক পদ পদকল্পতরুতে 

আছে। সংগ্রহ পুস্তক সমূহে বিদ্াপতির পদের সংখ্যা দুই শতের অল্প। এখন দেখিতেছি এক 
র্ , 
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পদ্বকল্পতরুতেই ৩৫০ এর উপর পদ পাওয়া যায়। গীতচিন্তামণিতেও বিগ্ভাপতির অনেকগুলি পদ আছে) 

কিন্ত তাহার বলিয়৷ আমর! জানি ন|। 

বিগ্তাপতি মিথিলাবাপী এবং বতগুপি পদ ঠাহার রচিত বপিয়! প্রমাণিত হয় সে গুলি যে মিথিলার 

প্রাপা ও বৈষঝুব কাব্য মিথিলার একটি প্রধান অংশ আছে এ কথ! স্বীকার কাঁর়তে আমাদের কোন 

আপত্তি নাই। একটা মুস্কলের কথা এই যে মিথিলার পক্ষ হইতে কেহ কোন দাবী করে না। 

বিস্তাপতি যে মিথিলাবাসী এ কথাও মিথিলার কোন লেখক আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন 
নাই। বাঙ্গালীর অন্ুসন্ধানেই এ সংবাদ প্রথমে জানা যায়। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া মিথিলার 

অন্সন্ধান করিলে বিস্তাপতির বিস্তর পদ পাওয়া যাঁয় এবং তীহার সন্ধে অনেক জানিতে পারা 

যার, কিন্ত আমর যদি বিদ্াপতিকে বঙ্গবাসীই বলিয়৷ আসিতাষ তাহ হইলেও বোধ হয় মিথিলা! হইতে কোন 

প্রতিবাদ আসিত না। কেবল পুরুষপরীক্ষার ভূমিকায় চন্দ্র কৰি লিখিয়াছেন কৰি বিদ্যাপতির গীতাবলী 
দেশাস্তরে মুদ্রিত হওয়াতে অত্যন্ত অগুদ্ধ হুয়া গিয়াছে । বঙ্গদেশের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই ! এই উপেক্ষা 

ও ঈধাসীন্টে বিশ্ময়ের কোন কারণ নাই, কারণ মিথিলার কাছে বঙ্গদেশ নিতান্ত শিশু। মিথিলার কবিকেই 

আমরা বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া গৌরব করি। চন্ত্র কবির সহিত বিদ্যাপতির ভাষ৷ সম্বন্ধে আমার 
পত্রাদি বিনিময় হয়। তিনি বলেন বিদ্যাপতির ভাষার আকার নানা, কোথাও গ্রারুতের মত অথচ 

কোন প্রার্কত তাহাও নির্ণয় করা বায় ন7া। মিথিলার উত্তরে নেপালের তরাইয়ে সে কালে যে ভাষ! 

প্রচলিত ছিল তাহাকে মোরঙ্গ ভাষা বলিত। দেশেরও নাম মোরঙ্গ । বিদ্যাপতির গীতে সে দেশের ভাষা 

মিশ্রিত আছে এবং কোন কোন পদে "পাহাড়ী মোরঙ্গ” বলিরা গানের সর দেওয়া আছে। উহা ছাড়া 

বিদ্যাপতি গৌড় ভাষাও কিছু ব্যবহার করিতেন। 

পাঠ নির্ণয় 
নঙ্গদেশে গ্রচলিত বিস্তাপতির পদাঁবলীরন শুদ্ধ পাঠ নির্ণ্ করিতে হইলে কয়েকটী কথা৷ শ্মরণ রাখা 

কর্তবা। কবি মিথিলাবাসী এবং মিথিল! ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। সে ভাষা! কতক বাঙ্গালা ভাষার 
অন্থ্রূপ বলিয়া আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি কিন্তু মিথিলা ভাষা! জান! না থাকিলে সকল পদ উত্তমরূপে 
বুঝিতে পার! বায় না। উক্ক ভাষার অনভিজ্ঞতাই এ দেশে পাঠবিকৃতি ঘটিবার একটা প্রধান কারণ। 
পদাবলীর লিপিপ্রণালী সংস্কত অন্ধযায়ী নয়। বিষ্াপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পঙ্ডিত ছিলেন, এবং এ 
ভাষার তাভার রচিত বিস্তর গ্রন্থ আচে । কিন্তু প্ রচনার তিনি সংস্কগুলিপি অথব৷ ব্যাকরণের নিয়মাবলী 
রদ্ম! করেল নাই । স্তানে স্থানে প্রার্কতের লিপি প্রণালীর অস্ুবর্তী তইয়াছেন, অনেক স্থানে লিপিপ্রণালী 
তাহার স্বেচ্ছা্ত। মিথিলার সেই প্রাচীন প্রণালী গ্রচ্লিত আছে, পুরাতন গুঁবির লিপি কেছ 
পরিবর্তন করে না। বঙ্গদেশেও প্রথমে সেই লিখনপ্রণালী প্রবর্তিত ছিল। ক্রমে যেমন যেমন স্বতন্ত্র 
সংস্করণ হইয়াছে এ দেশের সম্পাদক ও সঙ্কলনকারগণ পুরাতন লিপি অশুদ্ধ বিবেচন!। করিয়া! সংশোধন 
করিয়াছেন। তাহাতে ছন্দের দোষ ঘটয়াছে। এ দেশে আবৃত্তি কালে হশ্ব দীর্ধের প্রতেদ রক্ষিত 
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হয় না, মিথিলায় আবৃত্তির সময় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এবং প্রধানত সেই কারণে পদ্াবলীর 
লিপিপ্রণালী ছন্দের অনুযায়ী । একই পদ্দে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই শব্ষের বানান ছুই রকম দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহার কারণ কেবল ছন্দের অন্ুরোধ। যেমন- জ্ুঝল মনমথ পুন জে জুবঝাঁএব সেছে 

কলাবতি নারী। যুদ্ধ শব্ধ হইতে জুঝল ও জুঝাএব; এই শবে ত্রশ্ব ও দীর্ঘ উকার ছুই পাওয়া 

যাইতেছে । তাহার কারণ আবৃত্তি করিবার সময় প্রথমটা দীর্ঘ ও দ্বিতীয়টী তম্ব উচ্চারণ করিতে 

হইবে। সেইরূপ কলাবতি শব্দের পাঁরবর্তে কলাবতী পিখিলে ছন্দের দোষ হুইবে। এরূপ পরিবর্তনে এ 

দেশের প্রায় সকল পদ্ঈ দোষাশ্রিত হুইয়াছে। সমস্ত পদ উদ্ধার কর! অসম্ভব, সুতরাং করেকটা মাত্র 

উদাহরণ প্রদশিত হইল।--. 

রসবতী রমণী রতন ধনী রাই। 

রাস রমিক সহ রস অবগাই ॥ 

আধুনিক সংস্করণে এ পদ এই আকার ধারণ করিয়াছে । মুল পাঠ এইরূপ- 

রসবতি রমণি রতন ধনি রাহী । 

রাস রসিক সহ রস অবগাহী ॥ 

রাহী রাধা শব হইতে, ধ স্থানে হ হইয়াছে। হরশ্ব ইকারাস্ত রাই শব্ব হইলে এখানে ছন্দের দোষ হয়। 

মিথিলার পদ্দাবলীতে রাহী শ? অনেক স্থানে পাওয়। যায়-- 

সহ্জহি জুন্দরি বড়ি রাহী । 

কি করতি আঁধক পসাহী ॥ 

রাঁধার বিরহের অবস্থায় দূতী গিয়া মাধবকে কহিতেছে-_ 

কি কহুব মাধব কি করব কাজে। 

পেখন্থ কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে ॥ 

পেখন্ু বাঙ্গল! ভাষার গ্রয্মোগ, অতএব অশুদ্ধ। মিঁথল! ভাষায় পেখল, গপেখলে! এই ছুই আকার হইন্ডে 

পারে। যেটী ছন্দের উপযোগী সেইটা ব্যবঙ্তত হইবে। এই পংক্তির পাঠ এইব্ধপ হইবে_- 
পেখল কলাবতি প্রিয় সখি মাঝে । 

কতকগুলি শব্দ, যেমন কো, যো, সো, মিথিলা ভাষায় আদৌ নাই, এদেশে ব্র্বুলির অনুকরণ করিতে 

গিয়। বিস্তাপতির পদাবলীতে প্রবেশ করাইয়া (েওয়! হয়াছে। ব্রজবুলি এবং মিথিলার ভাষায় সাদৃষ্ 

থাকিলেও ছুই ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কে, বে, সে যেমন বাঙ্গল। ভাষায় ব্যবহৃত হয়, মিথিলা! ভাষায়ও 

সেইরূপ হয়, এবং বিস্তাপতির রচনাতেও সেইরূপ আছে। নুধামুখি কে বিছি নিরমিল বাল1--হুইবে কে বিদ্ধি। 

যো বিন তিল এক রহই নপারিয় 

সো ভেল পর অন্ধুরাগী। 

যো শবের পরিবর্তে যে এবং সোর স্থানে সে হইবে । কোই, যোই, সোই পবের প্রয়োগ আছে। না, 

নাহি শব কুত্রাপ প্রয়োগ হইবে না, অথচ সর্বত্রই দেখিতে পাঁওয়! যায়। ইহাঁতেও ছন্দ ভঙ্গ হয়। ন, 

নহি, নই, এই তিন আকারে বিস্যাপতির পদে দোঁখতে পাওয়া যা়। লিপির পরিবর্তনে সময় সময় অর্থের 

গোল হয়। পঙার শবের অর্থ ছুই, বানান এক রকম। অধর নীরস জনি স্ুুরঙ্গ পঙার শব্দের অর্থ প্রবাল, 
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আবার রুদিরে তরল কিনে সুর পার, এখানে পড়ার অর্থে প্রণালী, জল যাইবার গথ। যিথিলার 
, লিখতে একপ থোল নাই। প্রবাল শব হইতে পবার এবং প্রণালী শব হইতে পনার হইয়াছে। ছধক 
পরসে পৰার ধবল তেল, এই চরণে পবার অর্থে প্রবাল; ধসন লোটাএল সরঞ্জ পনায়ে, এই চয়গে পণার 
অর্সে প্রণালী। ফল ও অগন্রংশ শবের সন্বন্ধ বুঝিতে পার! যায, এবং অর্থেরও কোন সংশয় হয় না। 
এইরূপ গৌরারল অথবা গৌোঙারল মিথিলার লিপিতে গমাওল, সোওয়ি স্যরি লিখিত হয়। পন শবে 

চন্দ্রবিন্দু মিথিলার লিপিতে দেখিতে পাওয়া! যায় না, পু লিখিত হয়। মূল শব যখন প্রতু তাহার জপত্রংশ 
পন্থ হইবে, চন্ত্রবিদু ব্ধেশের যোজনা ৷ মৈথিল শব্দ সন বাঙ্গলার প্রছন হুইয়! গিয়াছে, ভৌহ (ভ্রু ) ভাঙ 
হইয়্াছে। লিপিকরের প্রমাদে ছই একটা নূতন শবও সৃষ্ট হইয়াছে । স্নেহ হইতে সিনেহ, নেহ, মিলনার্থে 
লিনেহা, নেহা । প্রাচীন লিপিতে ন এবং ল দেখিতে প্রায় এক রকম। মিথিলার লিপি প্রণালীতেও সেইরূপ । 

মিথিলাতে এখন পর্যযস্ত বিগ্তাপাতর পদাবলীতে সর্বত্র নেহ শবই দেথিতে পাওয়া যায়, লেহ কোথাও পাওয়! 

যাঁয় না। এ দেশেও প্রাচীন পুঁধিতে নেহ শব আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে লেহ হুইয়া গিয়াছে । এইযে 

একটা নূতন শব স্থষ্ট হইল। বিস্তাপতির রচনায় যেখানে লেহ শব্ব আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে মুলে 

নেহ শব ছিল। মিথিলার পণ্ডিতের এ বিষয়ে বড় সতক, সাধ্যমত প্রাচীন শব্দ পরিবপ্তিত হইতে দ্বেন ন|। 

ছোট খাট এমন অসংখ্য শের অগুদ্ধি ও বিকৃতি ঘর্টিয়াছে। এখন গুরুতর পাঠ পরিবর্তন ও বিরুতির 

উদ্বাহরণ দেওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশে যে সকল পাঁঠাস্তর দোঁখতে পাওয়! যায় সে গুলি আঁধকাংশই 

প্রমাদান্তর মাত্র। মূল পাঠও ভ্রমাত্বুক | বিশুদ্ধ ও যথাথ অর্থযুত্ত পাঁঠ নিরূপণ করিতে হইলে মিথিলার 

সহাকত। ভিন্ন হয় না। এ দেশে প্রচলিত প্রায় সকল পদ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে মিথিলায় পাওয়া যায়। 

তথ্্যতীত বিস্তাপতির রচনায় বিশেষ অধিকার আছে এমন কোন মিাঁথলার পণ্ডিতের সাহাধ্য প্রার্থনা করিতে 

হয়। মিথিলা ভাষ! কিছু জান! থাকিলে এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাটয়| স্থানে স্থানে যথার্থ পাঠ নির্ণয় 

করাযার়। সকল গ্রকার উপায় অবলম্বন না করিয়া, কেবল স্বেচ্ছায় পাঠ নির্ণয় করা অসম্ভব । 

মাধবের পূর্কারাগের একটী পদ. 
গেলি কামিনী গজ গামিনী 

বিহসি পাঁলটি নোরি। ইত্যাদি। 

গোড়াতেই অগ্দ্ধ। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে 

গেলি কামিনি গঞ্জ গাঁষিনি 

বিহুসি পলটি নিহারি। 

বাস শবের অর্থ মুচৃকিয়। হাসয়।। এ পদের ভগিগা--. 

ভণয়ে বিষ্কাপা শুনহ যুখতা 

চিত থির নাহি হোয়। 

সে যে রমণী পরম গুপমণি 

পুন কি মিঞা মোর ॥ 

এই পদ্দ মাধবের উত্তি । র্লাধাকে দেখিয়া! তান অধীর হটয়াছেন, দুর্ভীকে সেই কথা বলিতেছেন। 

টাকাকারের। ভণিতার অর্থ কন্িয়াছেন, কর্ধি আপনাকে নায়ব, হতে অভিন্ন করিয়া, স্বয়ং নায়করূপে 
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করিতেছেন, সে রদলী, অর্থাৎ রাঁধা, পুনরায় কি আমাকে 1থপিবে? বিদ্ভাপতির কোন পণে এরূপ ভণিত। 

দেখিতে পাওয়া বায় না। তণিতার হয় কোন রাজ! অথব! অপএ ব্যাক্তর নাম থাকে, কিন্বা কবির নিণের 
উদ্ধি থাকে, অথব! পদ্দ যাহার উক্তি তাহার প্রা কবির কোন কথা থাকে । মাধবের সহিত অভিন্ন 

হইয়৷ কবির পক্ষে কোন কথা বলা দোবাবহ্, এবং বিগ্তাপতি কোথাও এরূপ বলেন নাই। ম্বুতরাং এই 

ভণিতার এরূপ পাঠ বিরুত ও দোষাশ্রিত। আর একটা পাঠ আছে সেহটা শুদ্ধ-_ 

ভনই বিগ্ভাপতি গুন যছুপতি 
চিত থির নহি হোর। 

সে ষে রমাণ পরম গুনমণি 

পুন কি নিলব তোর ॥ 

এই পাঠ সঙ্গত ও সাদর্থযুক্ত হইল । পদ মাধবের উত্তি। পদের শেষে কবি মাধবকে কহিতেছেন, গুন 
যছুপাতি, তোমার চত্ত স্থির হইতেছে না, সেই যে পরম গুণবতী রমণী, তোমাকে কি আবার মিলিবে? 

তোয় শবের অর্থ তোকে। পদ্দাধলীর সর্বত্র তুই, তোকে হত্যা(দ শব ব্যবহৃত হইয়াছে । এই শব 

শ্রুতিমধুর ও সুসঙ্গত। 
বাঁধ বড় দাকণ বাঁধতে রাস্ক জন 

সোপল তোহার নয়নে ॥ 

তণয়ে বিস্তাপতি শুন সব যুবতী 

ইহ রস কূপ যে! জানে। 

রাজ। শিবাসিংহ রূপ নাক্গায়ণ 

লছিমা দোঁব পরনাণে ॥ 

$প শব্দের পাঠাস্তর কোপ দেওয়া আছে । ছুইটা শবই অশুদ্ধ। প্রক্কত শব রূপ। পাঠ এহরূপ 

হহবে £- 
বাঁধ খড় ধারন বধহতে রাঁসক জন 

সোপ তোর নয়ানে ॥ 

ভনহ বিস্তাপাত শুন সৰ যুবতি 

ত* রস রূপ যে জানে ॥ 

রাজা |শখাসংহ রূপনরায়ন 

লিমা দোঁব বিরমানে ॥ 

বরমাণ শব মণ শখের রূপান্তর, অথ বল্লত। 

মাধবের পূর্বরাগে আর একটা পদের আর্ত নিম্ন রূপ ১ 

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়ন!। 

নিমিথ নেহার রহল ছুই নয়ন ॥ 

নিমিথ নেহারি, নিমেষের তরে চাহিয়া, অথাৎ শশীমুখী ছই চক্ষে নিমেষ মাত চাহিক্ক| রহিল। এই অর্থই 

কর! হইয়াছে, অথচ ইহ! যে কিরূপ অসঙ্গত হুইতেস্ছে ভাহ! টীকাকারের উপলব্ধি হয় নাই। নিমেষ মাত্র 
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চাহিতে হইলে প্রায় কটাক্ষে চাহিয়া! থাকে, ছুই চক্ষে নয়; আর নিমেষ যাত্র চাহিয়। রহিল কি রকম? কোনও 

ক্রিয়ার সহিত “রিল” শব যোগ করিলে কালের দীর্ঘত! সুচিত হয়, যেমন আমি বসিয়৷ রহিলাম, সে তোমার 

পথ চাহিয়া! রহিল। নিমেষ মাজ দেখিল বল! যাইতে পারে, কিন্তু নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল বিলে ভূল 

হয়। অতএব এই পাঠ অগ্তদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ এদ্েশেই পাওয়া যার। নেহারি শব্দের পরিবর্তে নিবারি 

হইবে £-- 

কিয়ে মধু বিঠি পরলি শাঁশ বয়ন । 

| নিমিথ নিবারি রহল ছুই নয়ন ॥ 
চাহিয়। থাকা শশিমুখীর পক্ষে নে, মাধবের পক্ষে। শশিমুখী আমার দৃষ্টিতে পড়িল, ছুই চক্ষু নিমেষ 

নিবারণ করিয়! রহিল, অর্থাৎ আমি নিমেধশূ/ হইয়া তাহাকে দোখতে লাগিলাম। 

বিদ্াপতি কহে আরতি ওর । 

বুঝই না বুঝ উহ রস রোদ ॥ 

ইনার অর্থই হয় না, কিন্তু এদেশের টীকাকারের! সে কথ! স্হজে স্বীকার করেন না, তাহাতে পসারের 

ক্ষতি হয়, সুতরাং একট! না একটা অথ করিয়া দেন। পাঠ বিরুত হওয়াতে অর্থ হয় না। শ্তদ্ধ পাঠ 

এই £-- 

বিদ্তাপতি কহ আরতি ওর। 

বুঝই ন বুঝ ইহ রস ভোর ॥ 

এ রসে ভোর (মাধব তোমার £প্রমে আকুল ), বুবিয়াও বুঝে না। 

চান্দ দিনছি দীন হীনা। 

সো! পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীন। ॥ 

এহ পদে পাঠের দোষ অতি সামান্ঠ, কিন্ত ফলে অর্থের দ্রোষ বড় গুরুতর হইয়া ধাড়াইয়াছে । অর্থ 

হইয়াছে, চাদ (প্রত্যেক) দিনে দীনহীন হয় [কিন্তু মাধৰ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে । টাঁদও কি ক্ষণে ক্ষণে 
ক্ষীণ ৫ না? প্রতি মুহূর্ত ক্ষীণ হয়, ক্ষয়ের পরিমাণ একদ্রিনে এক কলা। শুদ্ধ পাঠ ও সঙ্গত অর্থ এই £_ 

টাদ দিনছি দিন হীনা। 

সে পুন পলটি খন খন খীন| ॥ 
চা দিনে দিনে ভীন তয়, সেই টা আবার ফিরিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে, অথাৎ চন্ত্র এক পঞ্গে 

হ্রাস অপর পক্ষে পুষ্ট হয়, কিন্তু তাহা ন1 হুইয়। কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন হীন হইয়! যদি আবার শুরুপক্ষে ক্ষণে 
ক্ষণে ক্ষীণ হইতে থাকে, তাঁছা হলে তাহার যে অবস্থ। হয় মাধবেরও সেই দশ! হইয়াছে । মাধবের তানব 
অবস্থা বর্ণনে এই অত্যুক্তি। 

একে ধনি পছুমিনী, সহজহি ছোটি। 

করে ধরইতে কত করু না কোটি ॥ 

এট পাঠ অগণ্তদ্ধ। আর একটী পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় সেইটা গুদ্ধ__ 

একে ধনি পদ্ুমিনি সহজহি ছোটি। 

করে ধরইতে করু করুণ! কোটি ॥ 
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করুণ! অর্থে কাতর মিনতি । সহ্জহি অর্থে স্বতাবতঃ, সৌজ! নয়। আধুনিক বাঙ্গাল! ভাষায় যে 

অর্থে সহজ ব্যবহৃত হয়, বিগ্যাপতির রচনায় কোথাও সে অর্থে প্রযুক্ত হর নাই । সহজ শবের বে মুল অর্থ, 

সহজাত, স্বাভাবিক, সেই অর্থে তি'ন সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন। 

প্রথম মিলনের পর সথী রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে £- 

কহ সখি সাউরি ঝাম।র ধেহা। 

কোন পুরুথ সঞ্জে নয়লি লেহ। ॥ 

মধর স্ুরঙ্গ জন্ু নীরস পঙার। 

কোন লুটল তয় অমিয় ভাগ্াব ॥ 

এই পদ্দে প্রমাদ ই প্রকার, অর্থের এবং লি'পকরের। এাঁডরি শবের অর্থ সোঙরি (শ্মরণ করিয়া ) 

করিয়া! টীকাকারেরা একটা ভারি কনের খিচুড়ি পাবাষ্টয়াছেন। নয়ণি, লিপিকরের ভ্রম, তাহ! হইতে 

র্থব্রমও ঘউয়াছে । লেহা শিপিকর প্রমাদে স্ট শব্দ। নয়লি শবের অর্থ হইয়াছে নৃতন। এট পদের 
অবিকৃত পাঠ নিয়মত £ - 

কহ কাথ সামার ঝামা? দেহ! | 

কোন পুরুথ সঞ্জে লয়লি নেহা ॥ 

অধর স্ুরঙ্গ জনি নিরস পবার। 

কোন লুটপ তুয় আমর ভগ্ার ॥ 

সামরি অথে শ্যামা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণীভা। ব্রশ্মবৈবর্ত পুরাণেও রাধ!কে শ্ঠামালক্ষণযুক্তা বলিয়া বর্ণনা 
করা হইয়াছে । পদের অর্থ, ক স্বন্দরি, (তোমার / মলিন দেত কেন? কোন পুরুষের সঙ্গে শ্েহ 

ঘটাইয়াছিস্? সুন্দর রাগযৃক্ত অধর যেন নীরস প্রথল, তোর অমৃত ভাগার কে লুঠিল ? মিথিলার 

পাঠে ষৎসামান্ত প্রভেদ আছে £-_ 
সামরি ছে ঝামরি তোর দেহ। 

কা কহ করসে উপজল নেহু ॥ 

নিরসি ধুসর করু অধর পবার। 

কোন কুবুধি লুটু মদন ভগ্ডার ॥ 

এই পাঠ উৎকৃষ্ট । 

নব সমাগমের আশঙ্কার তণিতায় £_ 

ভণয়ে বিগ্তাপতি তখনক ভান। 

কোন ন দেখত সথি ভোত বিহান ॥ 

পাঠের একটু দোব হওয়াতে অর্থেরও কিছু দোষ হইয়াছে। কোন টাকাঁকার অর্থ করিয়াছেন, প্রভাত 

হয় কে দেখিতে পায় না ? ইহাতে পদের ভাব রর্ষিত হয় নাঁ। বরং এরূপ অর্থ কর! যায়-_সখি, প্রভাত 

হইল (কি না) কেহ দেখে না! ( প্রভাত হইলে শয়ন-মান্দরে থাকিবার আশঙ্ক! দূর হয় )। শুদ্ধ পাঠ এই-_ 
বিদ্তাপতি কবি তখনুক ভান। 

কোই ন কহুত সথি হোত বিহান ॥ 
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কাহ! নাহি শুনিয়ে এমতি ধাকার । 

করয়ে বিলাস দীপ লই জার। 

এমতি খাকার এছেশের [লিপির অথব! গীতের গুণপন1| প্ররূত পাঠ £-_ 

কহ নহি গুনিয় এহন পরকার : 

করয় বিলাস দীপ লই জার ॥ 

অপ্রচলিত অব অজানিত শব্ধ হইলে তাহ! পরিবণ্তিত হটয়া অর্থকুচ্ছ উৎপাদন কর্ধে £- 

বোলন রসিক বিলাঁসিন ছোটি । 

বোলন শবের অর্থ লইয়া! নানাবিধ কৌশল প্রদর্শিত ভঠয়াছে, শকটা যে ভুল তাহা 'মাথপার পাঠ 

হইতে বুঝিতে পারা যায়-_ 
বেসনি রসিক বিলাসিনি ছোট 

বেসনি শবের অর্থ বয়স, তরুণ। রসিক তরুণ, বিলাঁসিনা ছোট, এট অথ হইল । 

এই পদেই আছে £- 
দরশন পরশন ঘয় অনিবারে । 

মুহিরে মুদল জনু রতন ভাগারে ॥ 

'অনিবার শবের অর্থ হইয়াছে অনবরত, মৃহিরের, কন্দপ। পদ্ধের অর্থও তদন্যায়ী হইয়াছে। সঞ্ত 

ও শুদ্ধ পাঠ £-_ 
দবশন পরশন হুঅও নিবাগে । 

মোহরে মুল সান রতন ভগ্ারে ॥ 

মিথিলার পাঠে আর কোনরূপ সংশয় থাকে না ।-- 

গুরুজন পরিজন ছঅও নিবার। 

মোহর মুনল অছি মদন ভণ্ডার ॥ 

গুরুজন পরিজন উভয়ের নিবারণে মদন ভাগার মোতরে নন্ধ আছে । 

এট পদের তগিতা৷ £_ 

বিদ্ভাপতি অতিশয় সখ ভেলি। 

পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ॥ 

জসঙ্গত ও নিরর৫থ। স্পর্শ করিতে ভয়ে দারিক! চাত ঠেলিয়া দিতেছে ইহাতে বিস্তাপতির অতিশয় সুখ 

হইবে কেন? মিথিলার পাঠে ভণিতা এইরূপ £-- 

ভনহি বিভ্ভাপতি এছে! রস জান। 

রায় শিবসিংহ লখিম! বিরমান ॥ 
বসন্ত বর্ণনে- 

দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। 

কেশর কুন্ম ধয়র, হেমদ্ণ্ড ॥ . 
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লিপি প্রমাঙ্গে পৌগণ্ড শব্ধ আসিয়াছে । প্রন্কত পাঠ এইরূপ হইবে £-- 
দিনকর কিরণ ভেল পৈ গণ্ড। 

কেশর কুুম ধরল হেমঘণ্ড ॥ 

দিনকর কিরণ অশ্বভূষণ হল, কেশর কুনুম হেমদণ্ড ধরিল। 
, গগনে উদয় কত তাব!। 

চান্দ আনহি অবতারা ॥ 

দ্বিতীয় চরণের অর্থ হুইয়াছে, চন্দ্র ভিন্নঈ অবতার । পাঠে দোষ 'মাছে। শুদ্ধ পাঠ :- 
গগনে উদয় কত তার। । 

চান আন নহি হো অবতার! ॥ 

চন্দ্র অন্ত অবতার হয় না, অর্থাৎ চন্দ্র এক। 

বুঝনু এ সথি কানু গোঙার। 

পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল 

উপরতি ঝকমক সার ॥ 

আখি দেখাইতে কোপে ধাম খনল 

কাহে গহন ছুই বাটে । 

চন্দন ভরমে শিউলি আলিলমু 

শেল রহলহি কাটে ॥ 

এই পদে পাঠবিকৃতির চূড়াস্ত ঘটিয়াছে। তৃতীয় চরণের কিছু মাত্র অর্থ হয় না, তথাপি টীকাকারদিগের 
ধন্য সাহুস যে তাহারা অর্থ করিতে কিছু মার কুন্তিত হন নাই! সম্কল্প দু হইলে কে তাহ! নিবারণ করিতে 

পারে? শুদ্ধ পাঠ উদ্ধত হইল '_ 

মখি হে বুঝল কাহু গোআব। 

পিতড়ক টাড় কাজ কওনে নব 

উপরে চকমক সার ॥ 

ত্বাখি দেখইত কুপ ধসি খসল 

কাহে গহুল ছুই বাটে। 

চন্দন ভরমে সীমর আলিঙ্গল 

শেল রহল হিয় কাটে ॥ 

সখি, বুঝিলাম, কানাই মূর্খ। পিতলের তাড়ে ( বান্টার মত অবঙ্কার বিশেষ ) কি কাজ, উপরে চকমক 

সার। চক্ষে দেখিয়া! কৃুপে পতিত হইলাম, ঢিট পথ কেন অবলম্বন করিলাম ; ( নিজ কুল রক্ষা! ও শ্যামের 

প্রেম এট উভয় পথ কেন গ্রহণ করিলাম )? চন্দন শ্রমে'শিমূল গাছ আলিঙ্গন করিলাম, হৃদয়ে শেলতুলা 
কণ্টক রহিল। 

একলি আছিন্থ হাম গাখইতে হার। 

ঘগরি খসল কুচ চীর হামার ॥ 
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ঘগরি অর্থে ঘাগর! কর হইগাছে। বিস্ভাপতির রচনায় ঘাগরার উল্লেখ কোথাও নাই। রাধার বেশ 

বর্ণনায় সাড়ীর উল্লেখ আছে, ঘাগরার নাম নাই । পাঠ এই £-. 

একি অছলে! হম গথইতে হার। 

সসরি খসল কুচ চীর হমার ॥ 

সসরি-্রস্ত হইয়া, সরিয়৷ । বক্ষের কাপড় সরিয়া পড়িয়! গেল। 

হসি বনুবল্লভ আলিঙ্গন দেল। 

ধৈরজ লাঞ্জ রসাতল গেল ॥ 

বহু এবং বল্পভ ছইটী শব্ধ করিয়া টাকাকারের! অর্থ করিয়াছেন, বল্লভ হানিয়৷ বহু আলিঙ্গন দিল। 

বনবল্লভ এক শব্ধ, অর্থ বৃ নায়িকার বল্পভ। জয়দেবে এই শব্দ কয়েক স্কানে পাওয়া যায়। 

প্রলয় পয়োধি জলে জন্গু ছাপল 

ইন নষ্চ যুগ অবসানে । 

কে! বিপরীত কথা পতিয়ায়ব 

কবি বিগ্যাপতি ভাগে ॥ 

এখানে কেবল পাঠের দোষ ঘটে নাঈ, অলম্কারের বিশেষ দোষ ঘটিয়াছে। প্রলয় অমঙ্গলসূচক শব, 

এমন স্থলে এরূপ উপম! অত্যন্ত নিন্দনীয়। শুদ্ধ পাঠ অন্যরূপ £__ 

প্রণয় পয়োধি জলে তন ছাপল 

ইহ নহ যুগ অবসানে ! 

কে বিপরীত কথ! পতিয়ায়ব 

কবি বিগ্যাপতি ভানে ॥ 

প্রণয় পয়োধি জলে দেহ মগ্ন হইল, ইহা যুগ অবসান নয় ! 

কিন্কিণী কষ্কধণে করু কলরব 

সুপুর অধিক তাহে। 

স্বকাম নটনে তুরিযতিক হু 

ধছনে সকল শোছে ॥ 

তুরিযতিক হু--তৌধ্যত্রিক হয়া । হু শন্দেণ অর্থ হইয়া বিষ্ভাপতিতে কোথাও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 

যার না। এ স্থলেও লিপিকর প্রমাদ ।__ ৃ 

কিস্কিনি ক্কন করু কলরব 

নূপুর অধিক তাছে। 

স্থকাম নটনে তুরিত যতি কন 

এঁসন সকল শোহে। 
কিন্কিনী কন্ধণ নূপুর কলরব কামের নৃত্যে দ্রুত তালে কহিতেছিল ( রক্ষা! করিতেছিল )। 

প্রিয় মুখে নুমুখি চুন্বয়ে ওজ | 

চাদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥ 
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ওজ শব্বের অর্থ এদেশেরও দকল সংস্করণে ভ্রমাত্মক । কেহ করিয়াছেন আগ্রহে, কেন পদ্ম, কেহ 

চন্ত্র করিয়াছেন। মিথিলার পাঠে কোন সংশর থাকে না-_ 
পিআ মুখ সুমাখ চুম্ব তেজি ওজ। 
চাঁন অধোমুখ পিপএ সরোজ ॥ 

ওজ অথে ছল, ছলনা । সুমুখী ছলন! ত্যাগ কাঁরয়। প্রিয়তমের মুখচুম্বন করিল। 

সথিছে মন্দ প্রেম পারণাম!। 

বরকে জাবন কয়ল পরাধীন 

নহি উপকার এক ঠামা ॥ 

নরকে, কামুক, লম্পট ইত্যাদি বিচিত্র অর্থ হইয়াছে । প্ররুত পাঠ খল কয়, বল করিয়া, বল পূর্বক | 

মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ 

পহিলহি জানন ন ভেল!। 

জানন ন ঠেলা থাকিলে শুধু ছন্দ পতন তয় না. আবৃত্তি করাই কঠিন হয়া পড়ে । জানি ন ভেলা পাঠ 
হবে । মিথিলার পদে এবং নেপালে প্রাপ্ত পাথতেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় -- 

হৃদয় তোহর জানি ন ভেলা । 

পরক রতন আনি মোঞ্ে দলা ॥ 

তোর হৃদয় জান! হইল না ( জানিতাম ন! ), পরের রত্ব আনিয়! আমি দিলাম। 

হামুছন ন! টুটব লেহ!। 

সুপুরুখ বচন পাবাণক রেই| ॥ 

হামুছন, অর্থ আমার সঙ্গে। কিন্তু শব্দ কোন দেশের, কোন ভাবার ? মিথিলার নয়, বাঙ্গালারও 

বোধ ভয় না। পাঠ এইরূপ হইবে-_ 
মন ছল ন টুটব নেহা। 

স্থপুরুখ বচন পসানক রেহা ॥ 
মন ছল---মনে ছিল, আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল। 

তিমির ভপ্রি ভরি ঘোর যামিনী 

থির শিজুরি পাঁতিয়া ! 

বিদ্ভাপক্ষি কহ কৈছে গোঙায়বি 

হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 

স্থির বিঢ্াৎ কি রকম? রূপবতী রমনীব "ডিত স্থির খিদ্যতের উপম! দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্তু এখানে 

বর্ধা বর্ণন, তর ভার, বন্ুবুষ্টিপাতের সঙ্গে স্থির 'বদ্বাৎও বি করিকল্পনা ॥ এখানেও পাঠের ভ্রম। পদামৃত 

সমুক্রে নাথির বিজুরিক পাতিয়া আছে । অথির পাঠ ও পাএয়। যায়। শুদ্ধ পাঠ উদ্ধত করিতেছি 

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনি 

অথির বিভুরিক পাতিয়া। 

বিদ্ভাপতি কু কৈসে গমায়ৰ 

হরি বিন! দিন রাতিয়া ॥ 
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সঞ্চলন ও টীকাকারগণ একটু যড় করিলে এরূপ ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে, কারণ ইহার জন্ট 

মিথিলার সাহায্য আবশ্তক হয় না। 

হিমকর পেখি আনত কর আনন 

রহত করুণা পথ হেরি। 

নয়ন কাজর দে লিখই বিধুস্তদ 

তা সঞ্চে কহত'হি টেরি ॥ 

মাধব কঠিন হুদ্দয় পরবাসি। 

তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী 

অবছ পালটি গৃহে যাসি ॥ 

এই পদে দ্বিতীয় চরণের অর্থ এইরূপ কর! হইয়াছে - নয়নের কজ্জল লইয়! রাহু অঙ্কিত কণে, তাহার 

সহিত কুপিত হুইয়! কথ! কয়, অর্থ রাহ চন্ত্রকে কেন গ্রাস করে না, এই জন্ত তাহার প্রতি কোপ 

প্রকাশ করে। গীত্তাত্বর দাসের রসমঞ্জরীতে ও মিথিলায় এই চরণের পাঠ অন্তরূপ এবং তাহার অর্থও 

স্থসলত-_ 

মাধব কঠিন হৃধর পরবাসী । 

তোহন্স বিলামিনি পেখলে! বিয়ো।গনি 

অবহু পণটি ঘর আসী ॥ 

হিমকর হেরি অবনত করু আনন 

করু করুন! পথ হেরী। 

নয়ন কাজর লই লিখএ বিধুস্তদ 

ভএ রহ তাছেরি সেরী ॥ 

শেষ চরণের অর্থ নয়ন-কজ্জল লইয়! রান্ত অস্কিত করে ও তাহার শরণার্থী হয়। 

সে যে সোহাগিশী দেহ লীন! গণি 

পন্থু নেহারই তোর 

নিচল লোচন না শুনে বচন 

টরি ঢরি পড় লোরা॥ 

পাঠ বিক্কৃতির এট একটা উত্তম দৃষ্টান্ত । দেহ লীন! গণি পদ্থ নেহারই তোরা, একজন টীকাকার অর্থ 

করিয়াছেন, বোঁধ করি তোমার পথ চাহিয়! তাহার দেহ লীন প্রায় হইয়াছে । কোথাও পাঠ আছে দেহ 

ক্ষীণ গণি) অথচ গুদ্ধ পাঠের জন্য মিথিলায় সন্ধান করিতে হুয় না, পদ্রামূত সমুদ্রেই পাওয়া যায়। লিপি- 

করের অজ্ঞতায় নূতন শবের নৃষ্টান্তও এই পদে আছে । লোর শব এখন সচরাচর চলিত হইয়া গিরাছে, 

কিন্তু মিথিলায় নোর লেখে। বিস্তাপতির রচনায় নোর শবের ব্যবহার দেখ! যায়, লোর পাওয়! যায় ন!। 

প্রাচীন পুঁথিতে সর্ধত্র শব্ধ নোর, এখনও গ্ররূপ লেখে । পদের শুদ্ধ পাঠ এই-_ 

সে যে সোহাগিনি দেহলি লাগলি 

পন্থ নিহারই তোরা! । 
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নিচল লোচন ন শুন বচন 

ঢরি ঢরি পড়, নোর! ॥ 

দ্েহলি বহিষ্বার, ডেউড়ী শব্দ এট শব্দ হইতে হইয়াছে । বহিঘ্বারে লাগিয়া, অর্থাৎ দরজার পাশে 
দাড়াইয়।। দরজার পাশে দীড়াইয়। তোর পথ দেখিতেছে । 

শবের অর্থ ন! জানায় কিরূপ শব্দ বিকৃত হুয় এই পদেই তাহার পরিচয় পাওয়! যায়-_- 

তুসসি তুসসি পড়, খসি খসি 

আলি আলিঙ্গন চানে। 

যাকর বেয়াধি পরাধান উখধ 

তাকর জীবন কাহে। 
তৃুদসি যখন কোন শবই নাঈ তথন তাভার যে নানারূপ বিচির অর্থ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

প্রাচীন লিপিতে উ, তু, ও, এই তিনটীর আকার এক বকম। প্ররুত শব উসসি (উনি ), অর্থ নিশ্বাস 

ত্যাগ করিয়া । বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া খসিয়া পড়ে । পাঠ এইরূপ-_ 
'. উপসি উসসি পড়, থসি খসি 

আলি আলিঙ্গন চাহে । 

গকর বেয়াধি পরাধীন ওখধ 

কর জীবন কাছে ॥ 

পদকল্পতরুতেই কবিশেখপের পর্দে এ উধসি শব্ধ আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র সঙ্কলন ব! টাক! হয় নাট বলিয়া 

তাহার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই, মূল শুদ্ধ শব্দটিট রহিয়া গিয়াছে 
উষসি উষসি খসি পড়, নোর। 
গদ গণ ক% শবদ ঘন ঘোঁর ॥ 

এই কবিশেখর বিস্তাপতি স্বয়ং । সে কথ প্রমাণিত হইয়াছে । 

পাঠ প'রবর্তনে যে সকল স্থানে অর্থদোষ ঘটিয়াছ্ছে সেইরূপ কতকগুলি উদ্দাহরণ সংগৃহীত হুষ্টল। 
গাঁচীন লিপি ও বর্ণ যোজনা প্রণালীব পরিবর্তনে ছন্; প্রভৃতির যে সকল দোষ হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা 

অসম্ভব, কারণ তাহ! হলে সমগ্র পদাবলী উদ্ধ,ত করিতে হয়। কিন্তু উহাও পাঠ নির্বাচনের অঙ্গীভৃত, 

অতএব দৃষ্টান্ত শ্বরূপ ছুইটী পদ উদ্ধত করিব . একটা ভাবোল্লাদের অতি মধুব পণ। প্রচলিত সংস্করণে 

পদ্ঘটী এই 'আকারে আছে-_ 
অঙ্গনে 'আওব যব রসিয়া। 

পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥ 

আবেশে আচর পিয়া ধরবে। 

যাওব হাম যতন তঁছ করবে ॥ 

রভস মাগব পিয়া বহি । 

মুখ বিহ্সি নহি বোল তবহি ॥ 

কীচুয়া ধরব যব হঠিয়া। 

করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়! ॥ 
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সো পন নুপুর ভমর' 
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামার] ॥ 

তৈথনে হরব মে! চেতনে। 

বিদ্যাপতি কহু ধনি তুয়। জীবনে ॥ 
পদ্দামৃত সমুদ্র, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া এবং মিথিলার বানান বজায় রাখিয়া, পাঠাস্তর 

নিম্ে উদ্ধত হুইল-_ 

অজনে আওৰ যব রসিয়। 

পলটি চলব হুম ইসত হুসিয়া॥ 

রস নাগরি রমনী। 

কত কত জুগুতি মনহি অন্ুমানী ॥ 

আবেশে আচরে পিয়া ধরবে। 

জাঞব হম যতন বহু করবে॥ 

কচুয়। ধরব বব হঠিয়া। 

করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া!॥ 

রভস মীগব পিয়া যবহি। 

মুখ যোরি বিভ্মি বোলব নভি নহি ॥ 

সহজহি সুপুরুখ ভমর| । 

মুখ কমল মধু পিয়ব হমর! ॥ 

তৈথনে হরব মোর গেক্ানে। 

বিস্তাপতি কচ ধনি তুয় ধেয়ানে ॥ 

প্রথম পাঠে ধুর নাই, পাঠাস্তরে রস নাগবি রমণী কত কত জুগুতি মনি অন্ধুমানী ধয়!। ভণগিতার 

জীবনে ও ধেয়ানে শবে অর্থ এবং ভাবের অনেক 'প্রভেদ। ধ্যান শন্দের অর্থ তন্ময়তা, তত্াবাপন্ন 

হইয়া! অপর জ্ঞানের লোপ। এই এক শব্দে সমস্ত পদের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ হইয়! গেল। এট 

“যুক্তির অন্থমান” প্রেমলালসার কল্পনা নহে, ধ্যান ধারণার তন্ময়! । 
বিস্তাপতির পদ্াবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিত1, সথি কি পুছসি অনুভব মোয় টত্যাদি পদকর্পতরুতে দেখিলে 

উক্ত কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। পঙ্নকল্পতরুতে ভশিতায় বিস্তাপতির নাম নাই, কৰি বল্লত আছে। 

এই কারণে প্রযুক্ত ভগ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংগৃহীত মহা রন পদাবলী নামক প্রথম অঙ্কলনে এই পদটী নাই। 

পদকল্পতকর পাঠ উদ্ধত করিতেছি-- 
সখি কি পুছসি অন্গতব মোয়। 

সোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে 

অনুষক্ষণ নৌতুন হোয় ॥ 

জনম অবধি হতে ও রূপ নেহারিঙ 

নয়ন না! তিরপিত ভেলা । 
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লাখ লাখ যগ হান চিয়ে হিয়ে মুখে মুখে 

দয় যুড়ন নাহি গেল! ॥ 

বচন অমিয়! রস অনুক্ষণ শুননু 

শ্রুতিপণে পরশ ন! ভেলি। 

কত মধু যাঁমিনী রভসে গোডায়ন 
ন! বুঝন্থু কৈছন কেলি ॥ 

কত বিদগধ জন রস অনুমোদই 

অন্ভভব কাত না দেখি! 

কহ কৰি বল্লভ হৃদয় জুডাঈতে 

মিলয়ে কোটিমে একি ॥ 

ভীযুক্ত সারদারণ মিত্র মহাশয় এই পদ পথমে বিদ্বাপতিধ রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। সেক সময় 

চতে বিদ্যাপতির পদাবলী মধো উহা পরিবেশিত হষটগ্াচে। এই পাঠ মিথিলার, কিন্তু ইচাতেও কিছু 

পরিবর্তন লক্ষিত হয়। মিথিলার গ্রক্কত পাঠ নিয়ে উদ্ধ ভ হইল $- 
সখি চে ক পছসি অনুভব মোয় 

সোই পিরাতি অন্ুবাগ বখানইতে 

তিলে নিলে নুতন হোয় ॥ 

জনম অবধি হম রূপ নিহার 

নয়ন ন ভিরপিত (ভল। 

সো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 

ক্তি পথে পরশ ণ গেল ॥ 

কত মধু যামিনি বভসে গমাওল 

ন বুঝল কৈসন কেল। 

লাথ লাখ যগ হিয়ে হিয়ে রাখণ 

তৈও হছিয় জুঁড়র ন গেল॥ 

যত যত রাস জন রসে অন্নমগন 

অনুভব কাছ ন পেখ। 

বিষ্যাপতি ক প্রাণ জুড়াত 
লাথে ন মিলল এক ॥ 
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পদ নির্বাচন । 

বিভ্ভাপতির স্বদেশে, অর্থাৎ মিথিলার এ পর্যন্ত তাহার পদাবলী মুক্রিত হুইয়! পূত্তকাকারে প্রকাশিত 

হয় নাই। ভাক্তার শ্রিষ়ার্সন ৮২টি পদ সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। পুরুষ- 
পরীক্ষা, চূর্গাতক্তিতরঙ্গিণী ও লিখনাবলী ঘরভঙ্গায় মুদ্রিত হইয়াছে ; দানবাক্যাবলী কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 

মিথিল! ভাষায় রচিত কবির পদাবলী পুন্তকাঁকারে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রকাশিত হয়। 

বিস্যাপতির পদ নির্বাচন করিবার সময় এ দেশের সন্কলনকারগণ প্রধানতঃ পদকল্পতকুর সংগ্রহ অবলম্ঘন 

করেন। যে সকল পদ্দের ভণিতার বিস্াপতির নাম আছে সেইগুলি তাহার! বাছিয়। লইয়! শ্বতন্্ 

পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কোন কোন আধুনিক সন্কলনে কয়েকটি নৃতন পদ আছে, কিন্তু সেগুলির 
সংখ্যা অল্প । পদ্দকল্পতরু প্রকাশিত না হইলে বিগ্ভাপতির পদাবলী স্বহন্্ব প্রকাশিত হওয়া হুবুহু ভঈত। 

কীর্তনানন্দ নামক গ্রন্থ খাগড়া বহরমপুরে রক্ষিত ছিল। উহাতে বিস্তাঁপতির অনেকগুলি নৃতন পদ আছে, 

কিন্ত সেগুলিও সংগুহাত হয় নাই । গ্রিষ্লার্সনের প্রকাশত কোন পদ এ দেশের কোন সম্কলনে সঙ্কলিত 

হয় নাট । 

নির্ব্বাচনের এই প্রণালী হইতে বুঝিতে হবে যে ভণিতায় বিস্তাপতির নাম থাকিলে এঁ পদ উক্ত কবির, 

নাম না থাকিলে অথবা 'ভণিতা না থাঁকিলে উহা! বিগ্তাপতির নহে । একট প্রণালী কতক প্রামাণ্য 

হইলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিস্াপতির ভণিতাযুক্র কয়েকটি এমন পদ আছে যেগুলি তীহার রচিত 
হুইতে পারে না, কারণ ভাষা! একেবারে বাংলা, মিথিলা ভাষা নয়। বল! বাহুলা, বিদ্ভাপতি বাংল! 

ভাষায় রচন! করিতেন না। এই শ্রেণীর পদ এট সন্কলন হইভে বর্জিত হইয়াছে । 

তণিক্গাশন্ত গ্রথবাঁ অপর ভাণতাযুক্ত পদ্দও যে 1বগ্াঁপ!তর বচিত হইতে পারে সে সম্ভাবনার দো 

বিচার তয় নাই; অথচ এরূপ সংশয় হইবার কারণ অনেক দিন তইতে উপগ্িত হইয়াছে। প্রমাণ 

স্বরূপ. একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি.। পদকল্পতরুতে চট স্থানে, পদামৃত সমুদ্রে ও গীতচিন্তামণিতে নিয়োদ্ধ ত 

পৰ্ধা) আছে-_ 

সুরত সমাপি স্ুতল বর নাগর 

পানি পয়োধর মাপী। 

কনক শল্তু জনি পুজি পুজারে 

ধএল সরোরুহে ঝাপি ॥ 

সথি হে যাধব কেলি বিলাযে। 

মালতি রমি অলি নাই অগোরসি 

পুন রতিরঙ্গক আসে ॥ 

বদন মেরাএ ধএলক্ি মুখমণ্ডল 

কমল মিলল জনি চন্দা। 

তমর় চকোর দুঅও অরসাএল 

গীবি অমিঞ মকরন্দা! ॥ 
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পাঠের সামান্ত প্রভেদ আছে, কিন্ত পদ এই | ভণিত নাই বলিয়৷ এ দেশের কোন সম্কলনে বিস্তাপতির 

রচিত পদ বলিয়া গ্রকাশিত হয় নাই, কিন্ত শ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে বিদ্তাপতির ভণিতাযুক্ত প্রকাশিত ইইয়াছে। 

সেও পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল। ইতিমধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও কয়েকখানি সঙ্কলন প্রকাশিত 

হইয়াছে, কিন্তু কোনটিতে এই পদ সন্নিবেশিত ভয় নাই। শুধু গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে কেন, কীর্তনানন্দেও 

এই পদের ভণিতায় বিদ্ভাপতির নাম আছে। কার্নানন্দ পু'থিখানি ৮৪ বৎসর পূর্বে লিখিত, কিন্ত 
উহ! সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে । 

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । পদকল্পতরুর প্রথম শাখার দশম পল্পবে এই পদটি আছে-_ 

যখন ভগিতা নাই তখন এ 

অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি। 

কোন পুরুখ হেন হরল তৌহারি মন 

রজনী গোডঙাঅলি জাগি। 

জন পল্লাগী গজগে জগ ঢালয় 

পরশল স্ুরকিল মনে। 

এন কেরি তনু নাত করহু জন্গ 

বেকত লুকাঅত কোণে ॥ 

ছধক পরশে পঙাঁর ধবল ভেল 

অরুণ কিরণ কোন কেল। 

গোর পয়োধর নখরেখ সনার 

পঙ্কজে মৃগমদ ভেল ॥ 

পদ বিষ্ভাপতির রচিত বলিয়! স্বীকৃত হয় নাই। শুধু তাহ! নহে, যে আকারে 

ইন্া পদ্বকল্পতরুতে রহিয়াছে তাহাতে ইতার কিছুই অর্থ হয় না। এই অর্থশৃন্ঠতার কারণ কেবল লিপিকরের 
অথব৷ মুদ্রীষন্ত্রের প্রমাদ্ নহে, ভাষার অনভিজ্ঞতা। এখন, এই পদের সহিত রাগতরঙ্গিণীৰ নিম্নোদ্ধ ত 

পদ্দ ভূলন। করুন_- 

গোর পয়োধর নথরেখ স্থন্দর 

মূগপদ পক্কে লেপল|। 

জনি সুমের সসিখণ্ড উদ্দিত ভেল 
জলধর জালে ঝপল!। 

অভিসারিনি হে কপট করহ কা লাগী। 

কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন 

রয়নি গমউলহ জাগী ॥ 

কারনে কোন অধর ভেল ধুসর 

পুঙ্ধ কোনে আরতি দেল! । 

দুধক পরস পবার ধবল ভেল 

অরুন মজিঠ ভএ গেলা ॥ 

শাসশশ্ধগাইজ- 
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নবি পঞোনারি গজে গঞ্জি নড়াইলি 

পরসলি হুর কিরনে। 

অইসম দেখিঅ তন্তু কপট কর জন 
বেকত স্বকাওব কোনে ॥ 

দশ অবধাম ভন পুরুষ পেম গুনি 

গ্রথম সমাগম ডেল! । 

আলম সাহ পন ভাবিনি ভজি রহ 

কমলিনি ভমর তুলল! ॥ 

এই ছুইটি যে এক পদ্দ তাহ! স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, প্রভেদ এই যে মিথিলার পদে ছন্দচ্যুতি ব৷ 

অর্থবিকৃতি ঘটে নাই। মিথিলায় হম্তলিধিত পু'থিতে এই পদ এই আকারে রহিয়াছে, বিকৃত 

হইয়াছে বঙ্গদেশে। দশাবধান বিস্তাপতি। মূল ভণিতা! থাকিলে এই পদ রাধা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা 

যায় না। ভপিত না থাকিলে অভিসারিণী মাত্রেই গ্রযুজ্য। 

এইরূপ আরও কয়েকটি পদ পাওয়া! গিয়াছে । কেবল ভিতার উপর নির্ভর করিয়া পদ নির্বাচন 

করিলে সম্কলন সম্পূর্ণ অথবা ত্রমশূন্ত হয় না। পদকল্পতরুতে বিদ্ভাপতির আরও অনেক পদ আছে, 

কতকগুলিতে ভণিতা নাই, অপরগুলিতে «কবিশেখর” ভণিত৷ আছে। কাব্যের প্রমাণ রচনায়, ভণিতার 

নয়। বিগ্তাপতির রচনায় এমন একটি বিশেষত্ব আছে যাহাতে অপর কবিদিগের রচনা ও তাহার রচনায় 
ভ্রম হইবার বড় সম্ভাবন! নাই। মিথিলায় বিস্ভাপতির অনুকরণে অপর অনেক কবি পদ রচন! করিয়াছেন, 

কিন্ত সে সকল পদ্দ বিদ্ভাপতির রচিত বলিয়! ভ্রম হয় না। বঙ্গদেশেও অনেক বৈষ্ণব কবি বিস্তাপতির 

অন্নুকরণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার! কেহই বিশুদ্ধ মিথিলাভাষা রচনা! করিতে পারেন নাই। 

মিথিলায় তালপত্রের যে পুঁধিখানি পাওয়৷ গিয়াছে তাহ! বিস্তাপতির বংশে রক্ষিত ছিল। সেই 

গুধিখানির ও নেপালে প্রাপ্ত পুঁধিখানির সমস্ত পর্ন বিস্তাপতির রচিত, ভশিতায় তাহার অথব! অপরের 

নাম থাকুক, কিংবা কাহারও নাম ন! থাকুক তাহাতে কিছু আমিয়৷ বার না। এ ছুইখানি পুস্তকেও সমগ্র 

পবাবলী নাই। বিভ্ভাপতি দীর্ঘজীবী, অসামান্ত প্রতিভাশালী ও অকরিষ্টকর্মা ছিলেন। সর্বস্তদ্ধ তিনি 

কত প্ৰ রচনা করিয়াছিলেন তাহ! বল! যার না। কিছু নষ্ট হইয়া! গিয়াছে, কিছু ভবিষ্যতে পাওয়া! যাইতে 

পারে। তিনি যে সহআঁধিক পদ রচন! করিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ সংশয় নাই। 

পঞ্দ নির্বাচনে প্রধানত; ভাষ। ও রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। যেখানে যে পদ বিভ্ভাপতির বলিয়! 

জানিয়াছি সংগ্রহ করিয়াছি, যে পদ সংশযযুক্ত অথবা তাহার রচিত নয় ভণিতা থাকিলেও তাহ! পরিত্যাগ 

করিয়াছি। ত্রিয়ার্সনের সঞ্ধলনে কয়েকটি পদ আছে সে গুলি বিভ্ভাপতির রচিত নয়। সন্কলনকার গায়কের 

মুখে গুনিয়। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক গারকের মুখে ভপিতার বিপর্ধ্যয় ঘটাতে কতকগুলি অপর পদ 

্রিম্র্দন সংগ্রহ করেন। সে গুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। পদ্কল্পতরু, গীতচিস্তামণি প্রভৃতি হইতে যে 

সফল পদ সংগ্রহ করি সে গুলি মিথিলার কয়েকজন প্রধান পণ্তিতকে দেখাই। বিস্তাপতিয় ভাষা! ও 

কবিতার সমন্ধে তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞত| । যে সফল পদ সম্বন্ধে ভীঁহার! সন্দিহান হুইয়াছেন সেই কল 

পদ পরিত্যক্ত হুইয়াছে। নির্বাচনকালে ভাযাগণ্ড ও রচনাগত বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন পদ নির্বা- 
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চিত হয় নাই। ঘিখিলার পদ্গুলিও এইরূপে একটা একটা করিয়া পরীক্ষা করা হুইয়াছে। কেবল 
ভাঁলপত্রের ও নেপালের পুখির পদ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছি। 

তালপত্রের পুঁথি। 

বিস্তাপতির পদাবলী সত্থদ্ধে এই পুথি থানি বিশিষ্ট গ্রমাণ। কবির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ ও এই 

পুঁথি বরাবর একত্র রক্ষিত ছিল। ইহ! বিস্তাপতির ম্বলিখিত নহে, কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। পুঁথি দেখিলেই তাহা! বুঝিতে পারা যায়। ৩০৯ বৎসর' পূর্বের লিখিত মন্মান করিল 
অসঙ্গত বিবেচন! হয় না । অপত্রংশ মিথিলা ভাষায় রচিত বলিয়া গীতাবলীর তাঢুশ সমাদর ছিল না! তাহাও 
বুঝিতে পারা যায়। এই কালের অথব! ইহার অনেক পরের অনেক মৈথিল তালপত্রের পুথি দেখা 

গিয়াছে, উত্তম পরিফার পত্র, অত্যন্ত ঘত্পূর্বক রক্ষিত। পুঁথি লিখিবার তালপত্র ছুই রকমের, এক 

পক্কে অনেক দিন পু'তিয়া রাখিয়া প্রস্তুত করা, আর এক সাধারণ পত্র। প্রথম শ্রেণীর পত্রগুলি উত্তম, 

মঙ্গণ, কালি ভাল ফোটে, পত্র শী নষ্ট হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্র অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়, 

ব দিনের হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, দ্বেখিতেও অপরিষ্কার । পদ্াবলীর তালপত্র এই দ্বিতীয় 

শ্রেণীর । অনেক পত্রাংশ ছিড়িয় গিয়াছে, তাহাতে অনেক পদ অসম্পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে । অযত্বে রক্ষিত 

চইনার প্রমাণ গ্রন্থধানি সম্পূর্ণ নাই : প্রথম ছুই খানি পত্র নাই, তাহার পর ৯ম পত্র নাই, তাহার পর 

৮১ তইতে ৯৯ পত্র একেবারেই নাই, আবার ১০৩ সংখ্যা পত্র নাউ। ১৩২ পত্রের পর আর নাই। 

পুঁথি 'সম্পূর্ণ, কারণ একটা শিবগীতের মধ্যস্থলে পত্র শেষ হইয়াছে । সম্পূর্ণ পুঁধিখানি বিদ্ধঘান 
থাকিলে কাার লেখ!, কবেকার লেখা, জানিবার অনেকটা সম্ভাবনা! থাকিত। কত গীত লুপ্ত হইয়াছে 

তাহাই বা কে বলিবে ? ইহাতে প্রায় ৩৫০ পদ আছে। পদ সাজাইবার কোন প্রণালী নাই। রাধারষ্ের 

গীত, শিব গীত প্রভৃতি একত্র রহিয়াছে । 

এষ্ট গ্রন্থ মহামূল্যবান। বিস্তাপতির সম্বন্ধে ও তীহং্র রচন। সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পন! ও কাল্পনিক মত প্রচার 

করিবার ন্বুযোগ এই পুঁথি হইতে রহিত হইবে। বিদ্তাপতির কতকগুলি পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত, 
কতকগুলি মিথলায় প্রচলিত, এরূপ একট! কথ শুনিতে পাওয়া! যায়। আর এক মত এই যে বঙ্গদেশে 

পদাবলী যেয়প বিকৃত হইয়াছে, মিথিলাতেও সেইরূপ বিকৃত হইর়াছে। এই পুথি হুইতে উভয় মত 

থঙ্ডিত হয়। বঙ্গীয় ও মোঁথল বলিয়া! পদাবলীর কোন ব্ভাগ নাই। এই তালপত্রের পু'খিতে এদেশে 

প্রচলিত ও মিথিলায় প্রচলিত উভয়বিধ পদ আছে। দ্বিতীরতঃ, এদেশে যেরূপ বিকৃতি হইয়াছে মিথিলায় 

সেরপ হয় নাই। না হইবারই কথা। বিস্তাপতির ভাষ! বঙ্গদেশের ভাষা নয়। তাহাকে যে আমর! 

বঙ্গভাবার আদি কবি বলি তাহ! সম্মান ও শ্রদ্ধার অনুরোধে, বস্ততঃ বিস্ভাপতির ভাষায় ও বঙ্গভাবষাঁয় অনেক 

মৌলিক প্রভেদ আছে। বৈষব কবিগণ পদরচনায় বিদ্ভাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 

ভাষা বঙ্গভাষার অলঙ্কার স্বরূপ, তাহার অবয়ব অথব৷ প্রাগ নহে। অনেক শব এরূপ আছে যাহার অর্থ 

আমরা জানি না, অথচ মিথিল! ও হিন্দী ভাবার সেগুলি প্রচলিত শব । ক্রি শবে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ভেঘ 

বজভাবার আদৌ নাই, মিথিলা! ভাষায় ও হিন্দীতে আছে। মিথিলার যে ভাষায় বিস্ভাপতি পছ রচন! 
করিতেন সেই ভাষায় এখনও মৈথিল কবিগণ কবিতা! রচনা! করেন, গ্রভেদ এই যে বিভাপতির ভাষা 
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প্রাচীন ভাষা, পরবর্তী কবিগণের ভাষ! আধুনিক ভাষ!। মিথিলায় বিস্তাপাতির পদাবলীর সামান্যি পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে, প্রাটীন শবের স্থানে কোথাও আধুনিক শব প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিকৃতি অথবা অর্থ- 
বৈষমা হয় নাই। তবে মুল পঞ্ধের ভাষাতে পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহার কারণ বিস্যাপতি মিথিল! ভাষার 

আদি কবি, অনেক রূপ ভাষ! পরিবর্তন হইয়া ক্রমে তাহা মার্জিত ও সরল হয়। 

কতকগুলি শববিপর্ধায়ও তালপত্রের পুঁথি হইতে সংশোধিত হইয়াছে । যেমন জনি ও জন্থু। ঢুইটিকে 

এক শব্ধ করিয়া প্রচলিত পদাবলীতে বাবহার কর! হয়, অর্থ কখন যেন, কথন না কিংবা যেন না। 

তাঁলপত্রের পু'থিতে সেরূপ প্রয়োগ নাই । ছইটি স্বতন্ত্র শব-_-জনি অর্থে যেন, জন অর্থে না। এইরূপ 

বজদেশে গ্রচলিত পদ্পাবলীতে কে, যে, সে প্রভৃতি শব্ধের পরিবর্তে কো; যো, সো! দেখিতে পাওয়া যায় 

ব্রজবুলি অথবা ছিন্দীতে এই সকল শব্দ খ্যবঙ্গত হয়, মিল! ভাবায় নয়। এই পুঁথিতে সর্বত্র কে, সে 

ইত্যাদি আছে, এবং মিথিলায় ্ আকারেই বাবার হয়। শবের বানান লইয়া বড় গোল বাধিয়াছিল। 
ইকার, উকার, শ, জ, ন প্রভৃতি বটতলার পুস্তকে ও এদেশের হাতে লেখ! পুঁথিতে একেবারে শাসনশূন্ত 

বিবেচন! হয়। সেই কারণে বিগ্তাপতির যে সকল স্বতন্ত্র স্কলন প্রকাশিত হটয়াছে, তাহাদের কয়েকটিতে 

বর্ণাগুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে । আমাদের চক্ষে ইহা! উত্তম হইয়াছে, কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে ঘটয়াছে বিপরীত, 

ংশোধন করিতে গিয়া আমরা গুদ্ধকে অগ্তদ্ধ করিয়াছি) শ্মরণ কর! কর্তবা যে বিদ্বাপতির পদাবলী 

৫০০ বৎসর পূর্বের রচনা, তখন ঢইটি ভাষ! প্রধান ছিল, সংস্কৃত ও প্রারুত ; মিথিল! বা বাংলা প্রাদেশিক 

ভাষার হাষ্টি হয় নাই। সংস্কতে ও প্রারুতে শন্দের বানানের নিয়ম একেবারে স্বতন্ত্র। বিদ্ভাপতি সংস্কৃত 

শব, প্রাকতে ও শব বিজ্জাবই হুয়। প্রিয় সংস্কৃত, পিঅ প্রাকৃত, কোনটার আকার পরিবর্তন কর! যায় 

না। পদ্বাবলীর ভাষা একেবারেই সংস্কৃতের অনুরূপ নয়, বরং কিছু প্রান্কতের অনুরূপ । ক্রমে মিথিল! 

ভাষ৷ হইয়া! দীড়াইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি বা পুস্তকের বানান কেবল যে পিপিকরের প্রমাদ এরূপ অনুমান 

করাই ভ্রম। এট তালপত্রের পুথি হুইতে তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । লিপিকর কৃতবিদ্থ 
ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রহেলিকাদির টীকা, দুরূহ শবাদির সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টাকা হইতেই 
বুঝিতে পার! যায় যে লিপিকর অজ্ঞ ছিলেন না। এই তালপত্রের পুঁথিতে বিদ্াপতির রচিত কয়েকটি 
সংস্কত পদ আছে। তাহাতে একটিও বর্ণাপুদি নাই। অতএব ভাষার পদ্দ সমূহে যে সকল বানান ভুল 

মনে হয় সেগুলি ইচ্ছাক্কত। ইহার কারণ কি? 
প্রথম গারণ পূর্বেই নির্দেশিভ ছইয়াছে । পদাবলীর ভাষ! সংস্কৃত নয়, শব বানান করিবার প্রণালীও 

'্কৃতের অনুরূপ নয়। ঠিক প্রাককৃতের মতও নর। সংস্কতে বে সকল নিয়ম আছে তাহা! রক্ষিত হয় 
না, প্রারুতের নিয়মাদিও রক্ষিত হ£ নাঁ। খ, র, ষয়ের পর সংস্কতে ৭ হয়, পদাবলীর শবের বানানে সে 
নিয়ম নাই। পনের প্রয়োগ বড় বিরল। সর্বাব্রই চয়ন” লেখা, ণচরণ” দেখিতে পাওয়! যায় না। শ 

বড় ব্যবহৃত হয় না, প্রায় স দেখ! যার। যর স্থানে সচরাচর অ ব্যবহার হয়। মিথিলা ভাষায় যয়ের 

উচ্চারণ খয়ের মত, এজন্য ষ স্থানে থ ও খ স্থানে য লিখিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, শবের বানান উচ্চারণের 
অনুরূপ । বজভাষায় যুবতী ও স্ববর্তী উভয়রূপ লিখিলেও উচ্চারণ একরূপ, কিন্তু মিথিলা! ভাবায় য 

লিখিলে উচ্চারণ র হবে । সংস্কৃত শব ঘুবতী। কিন্তু বিদ্াপতির পদীবলীতে উচ্চারণ জুবতী, এই জন্গ 
তালপত্রের গুঁথিতে জুবতী লিখিত আছে। জৌব্তী শক কবিগ্রয়োগ। এইরূপ এট তালপত্রের 
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পুঁধিতে শিঁবসিংহ শব্দের পরিবর্তে সিবসিংঘ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইউরহাও উচ্চারণের অগ্্রূপ 

বানান । | 

ইকার ও উকারের নিয়ম বড় হুঙ্ম ও কঠিন। বঙ্গদেশে তাহা জান না থাকায় এ দেশে প্রচলিত 

পদ্দাবলী অত্যন্ত বিকৃত ও দোষাশরিত হুইয়! গিয়াছে । বাংলা কাবিতার ছন্দ ও বিগ্যাপতির পদাবলীর ছন। 
সম্পূর্ণ স্বতন্ন। আমাদের দেশে ছন্দ অক্ষর গণন! করিয়! হয়, বিদ্াপতির পদে ও আধুনিক মৈথিল কবিতায় 

মাত্রাবৃত্তি। বিদ্ধাপতির ছন্দ দেখিতে পয়ার 'ত্রপদীর মত, কিন্তু পয়্ারও নয়, ত্রিপদীও নয়। বিগ্ভতাপতি 

গানের নিমিত্ত পদ্দ রচনা করিতেন, কিন্তু সে জন্য যে আনুত্তির সময় ছন্দ রক্ষা কর! যায় না এরূপ বিবেচনা 

কর! ভ্রম। বিদ্তাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাহার বহু গ্রন্থ আছে। 

ছন্দের প্রতি দৃষ্টি না রাপ! তাভার পক্ষে অসম্তভব। তবে পদাবলীর ছন্দ অনেক স্থানে সংস্কৃত ছন্দ নয়, 

পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত ছন্দশান্ত্রের অনুযায়ী । মিথিলায় এই সকল ছন্দের স্বতগ্্র নামকরণ হুইয়াছে। মাত্র 

ও ছনে'র অঙগরোধে ইকার উকার ত্রশ্ব দীর্ঘ হয়, সংস্কতের মত বাঁধাবীধি নাই । আমরা বঙ্গদেশে তাহার 

কিছুই গনি না, সুতরাং ইঞার উকার সংশোধন করিতে গিয়। প্রায় সমুদায় পদের ছন্দোভঙ্গ করিয়াছি। 

মাতা ও ছনা এক্ষাব গন্ত 'একহ শব্ের ইকার উকার কোথাও ই্রস্ব কোথাও দীর্ঘ হইবে, এমন কি সময় 

সময় আকার পর্যানস্ত হম্ব জনক অকারের মত উচ্চা!রত তয়, যেমন আবে (এখন ) কোথাও কোথাও অবে 

উচ্চারিত ভয়। £ক কী, কাঁষিনি কামিনী, ধির ধীর এঠরূপ অনেক স্থানে পাওয়া যাইবে। ইহা! বানান 

ভুল নয়, ছন্দ রক্ষা করিবার উপায়, সংশোধন কাঁরতে গেলেই ছন্দ ভঙ্গহয়। কি একমাত্র, কী ছুট 

মাত্রা । 

তাশপঞ্জের প্রথি হইতে এইরূপ অনেক কথা জানিতে পারা! যায়। যে আকারে পদগুলি পু থিতে 

রহিয়াছে উই শুদ্ধ ও বাংস্কৃত ; সংশোধন করিতে যাঈলে অশ্রদ্ধ ও অসংস্কৃত হুইয়! যাইবে। 

গ্রবাদ আছে যে এই তালপত্রের পুঁথি বিগ্ভাপতির প্রপৌত্রের পিখিত। এই পুধিখানি যে তাহার 

বংশে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । বি্তাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থের হায় ও প্রাচীন অপর 

মৈথিল গ্রন্থের ন্তায় এই পু'থিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত । এক কালে মিথিলা ও গোড়ের লিপি অভিন্ন 

ছিল, এখন উভয় দেশে কিছু গ্রতেঘ হইয়াছে : 
রাজকর্ম উপলক্ষে ঘরভঙ্গায় থাকিতে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত এই পুঁথিখানি প্রাপ্ত হন। তাহার 

নিকট উচা পাইয়াছি। এগ পুঁথি ও বিস্তাপতির হস্তলিখিত ভাগবত পুথি তরৌনী গ্রামে ৬ লোকনাথ 
ঝার গৃহে রক্ষিত ছিল। 

নেপালের পু খি। 

এখানিও তালপত্রে লিখিত। মভামছোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্বী মহাশয় নেপালে গিয়া রাজদরবারের 

পুস্তকালয়ে দ্লেখিতে পাই দরবারের অন্তমতি লইয়া কলিকাতায় লইয়া আইসেন। এপানিও প্রাচীন 

গ্রন্থ এবং মিথিলার লেখা । কোন কোন শবের যেরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যাক তাহাতে অনুমান হয যে 

পুঁধিখানি মিথিলার উত্তরে মোরঙ প্রদেশে ( তরাইয়ে ) লেখা । পু'থিখানি সম্পূর্ণ, লিপি উত্তম, তালপত্র- 

গুলি উত্তম অবস্থায় রক্ষিত আছে। গ্রস্থশেষে একখানি সুচীপত্র আছে। এরূপ সুচীপত্র প্রাচীন হস্ত- 
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লিখিত পুঁখিতে প্রা দেখিতে পাওয়া যায় ন। পদ্ধ সাঁজাইবার কোন নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। লেখক 

যেমন পাইয়াছেন লিখিয়! রাখিয়াছেন। 
এই পুঁখিতে প্রায় ৩০* পদ আছে। কতকগুলি পদ বঙ্গদেশে ও মিথিলায় পাওয়া যায়, অনেকগুলি 

মিথিলায় প্রাপ্ত তালপত্রের পু'থিতে পাওয়! যায়, আবার অনেকগুলি নৃতন। কিন্ত এট পুঁথিখানি কোন 

উত্তঘ পুঁথি দেখিয়া! লিখিত নয়। অনেকগুলি পদ অসম্পূর্ণ, লিপিরও অনেক প্রমাদ আছে। ভণিতা 
অতি অল্লসংখ্যক পদে আছে। প্রায় “ভনই বিদ্তাপতীত্যাদি” লিখিয়! সম্পূর্ণ অথবা! অসম্পূর্ণ পন্ন সমাপ্ত 

হুইয়াছে। যে সকল পদ এট পুথিতে অসম্পূর্ণ আকারে আছে, মিথিলার পুঁথিতে তাহার কয়েকটি সম্পূর্ণ 

পাওয়! গিয়াছে । অসম্পূর্ণ হইলেও নেপালের এই পুঁথিতে অনেক সুন্দর পদ আছ । কতকগুলি পদ এই 

সঙ্কলনে প্রকাশিত হইল। সম্পূর্ণ পু'ঁথিখানিমু্রিত হওয়! নিতান্ত বাঞ্চনীয় । 

কীর্তনানন্দ | 

এরূপ একথানি গ্রন্থ যে এত দিন মুদ্রিত হয় নাই, হস্তলিখিত পুঁখির আকারেই ছিল ইহাতে অতান্ত 

বিশ্মিত হইতে হয়। পদকল্পতরু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান সংগ্রহ গ্রস্থ। গীতচিস্তামণি, পদকল্পলতিকা।, 

এইরূপ আরও কয়েকথানি পুস্তকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়? ধর্ম ও সাহিত্য উভয় উদ্যমে বৈষ্ণব গ্রন্থ 
যত পাওয়! গিয়াছে সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে, কাণ্তনানন্দ পদকল্পতরুর শ্রেণর গ্রপ্ত, আকারে উক্ত 

গ্রন্থ অপেক্ষা ছোট কিন্তু আর সকল গ্রস্থ অপেক্ষা অনেক বড়। 'আচাণ্য প্রভূ, অর্থাৎ শ্রীনিণাস আচার্যের 

বংশধরগণ বহরমপুরে বাস করেন। পদামূত সমুদ্রের সংগ্রহকর্তা রাধামোহন ঠাকুর এঠ বংশসন্তৃত। 

কীর্তনানন্দ পুঁথিখানি তাহাদের বংশে ছিল। ৮রাধিকানাথ ঠাকুর বহুরমপূরের 'প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত 
বৈকুঞ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে এ পুস্তকথখানি উপহার প্রদ্ধান করেন। আমার অনুবোধে বৈকু্ঠবাবু মূল 

গ্রন্থধানি আমাকে পাঠাই! দেন। 

পুঁথিখানি সন ১২৩২ সাল, ৮ই চৈত্র লেখা সমাপ্ত হয়। অতএব পু1থথানি প্রায় ৮৪ বৎসরের 

লেখা । ইহাতে বিদ্ভাপতির এমন কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। কতকগুলি 

পদ আবার এমন পাইয়াছি যাহা! মিথিলায় প্রাপ্ত প্রাচীন তালপত্রের পু থিতে পাওয়৷ গিয়াছে। কয়েকটি 

নূতন পদও আছে। কার্ভনানন্দ বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। 

লালগোলার সাহিত্যোৎসাহী রাজা যোগেঞ্জ নারায়ণ রায়ের ব্যয়ে কীর্তনানন্দ পুস্তকাকারে মুদ্রিত 

হইয়াছে, অতএব এই পুস্তক এখন সর্বসাধারণের আয়ত্ত হইয়াছে । 

রাগতরঙ্গিণী। 

এই গ্রন্থ এ পর্য্যস্ত মুদ্রিত হয় নাই, হস্ত/লখিত পু'থির আকারে মিথিলায় পাওয়। যায়। প্রায় আড়াই 

শত বৎসর পূর্বে মহেশ ঠাকুরের রাজ্যকালে লোচন নামক কবির দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হর়। মিথিলা 

ভাষার গীত সংগ্রহ কর! ও রাগরাগিণী নির্দেশ করা উদ্দে্ত। মুখবন্ধে রোচন লিখিয়াছেন যে মিথিলা 

অপত্রংশ ভাষায় বিস্তাপতি কবি প্রথমে গীত রচন! করেন। মুমতি নামক কারস্থ উত্তম কথক ও গায়ক 

ছিল। তাহার পুত্র জরতং বিভাপতি ঠাকুরের নিকট ভাহার রচিত গীত গান করিতে শিখে। “নুমতি- 

দুতোদয়জন্মা। জয়তঃ শিবসিংহ দেবেন পণ্ডিতবর কবিশেখর বিস্ভাপতরেতু সম্নযস্ত।” 



২৪৬/০ 

রাগতরঙ্গিণীতে ছন্দ লক্ষণ, মাত্রাসংখ্য। ও রাগিলীর নাম প্রদর্শিত আছে, এবং প্রত্যেকের উদাহরণ 

প্রদত্ত হইয়াছে । প্রথম উদ্াহরণ অধিক সংখ্যক বিগ্তাপতি রচিত তাহার পর আর একটা গীত হয় অপর 

কোন কবির কিম্বা লোটনের আত্মরচিত। বিদ্ভাপতির ষে কবিশেখর উপাধি ছিল তাহা নিঃসংশয় 

রূপে রাগতরঙ্গিণী হইতে প্রমাণিত হয়। অনেক পদের নীচে *ইতি বিগ্াপতে:” লেখা আছে, তাহার 

পর প্মমতু”, অর্থাৎ বিদ্যাপন্তির অনুকরণে লোচনের লেখা একটি গীত। রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্তাপতির 

অনেকগুলি নৃতন পদ পাওয়! গিয়াছে 

রাগতরস্টীর একটী পদ চন্দ্রকপ| নামী এমণীর রচিত। ইনি বিদ্যাপতির পুভ্রবধ। গোচন টীকা 

করিয়া রাখিয়াছেন _ষ্ট ত শ্ীবিদ্যাপতিপুত্রবধবাঃ। পদটা নিয়ে উদ্ধত হইল ।-- 
ল্িগ্ধ কৃঞ্চিত কোমলং কচ গণ্ডমণ্ডিত কোমলং। 

অধণ বিশ্ব সমান সুন্দর শরদ চন্ত্র নিভাননম্ ॥ 

জয় কম্মক% বিশাল 'লাচন সারমুজ্জল নৌরভং | 

বাহু লল্লি মুণাল গন্ধ হার শোভিত তে শুভম্ ॥ 

শোভয় শন্দবি মম হদয়ং গদ গদ ভাস ন্দূতি নিপুণম্। 

উর পীন কঠিন বিশা কোমণ যাতি বুগ্ম নিরস্তরম্। 

প্রীফলা কমল! বিচিত্র বিধাতু নিশ্মীল কুচবরম্ ॥ 

শ্যাম। সুবেষ। ত্রিবলিরেখ! জঘন ভার বিলঘিতে। 

মস্ত গঞ্জকর জঘন যুগবর গমন গতি বরটা জিতে ॥ 
ন্ুগলিত মন্দ গমন করই 

নি সঙ্গ পতি বরটা ভমই ॥ 

অতি রূপ যৌবন প্রথম সন্তৃত কিং বৃথ! কথয়! প্রিয়ে। 

ভেজহ রূপ বিমোহ পাবহন্ন শোক চিত্তিত চিন্তয়ে। 

উপযাত মদন ব্যাধি হুঃসহ দহুএ পাবক সে বনং। 

পবন দিসে দিসে দহুএ পাবক যুগ্াদারজ সন্বরম ॥ 

স্তাম! সবন্দিতে । 

অতি সময় গিত হুশোভিতে ॥ 

আত্মধান সমান সুন্দরি ধার বর্যতি সিঞয়ে। 

সিঞ্চছ সুন্দরি মম হৃদয়ং অধর স্থধ! মধু পান মিয়ং ॥ 

চন্র কৰি জয়দেব মুদ্রত মান তেজ তোছে রাধিকে। 

বচন মম ধর কৃষ্ণমন্থুর কিন, কাম কলা গুভে ॥ 

চন্ত্রকল| হে বচন করসাঁ। 

মানিনি মাধব মন্গুসরসী ॥ 



আলোচনা । 

১২৮২ সালের জ্যোষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্থগত রাজকষণ মুখোপাধায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে 

বিস্তাপতির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তংপূর্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত, 
তাহ! লোক গ্রবাদমাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকুষঃ 

বাবু গ্রভৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বার! কবির সঘবদ্ধে উরতিহাসিক তথা নিরূপণ 

করিলেন। প্রচুর প্রমাণ দ্বার তিনি যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হটয়াছিলেন, সেগুলি স্ঠাহার নিজের 

ভাষায় উদ্ধত হইল।-_-”: ১) মৈথিণ্ভাষায় রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং এ সকল 

গীতের ভণিতায় রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ ও লখিমাদেবীর উল্লেগ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পত্রী গ্রন্থে 

বিস্তাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার বাঁক্তা ছিলেন ও লখিমাদেবী তীহার 

মহিষী ছিলেন, ইহ! পঞ্জীগ্রস্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণাত হয়। (৪) বিস্তাপতির কোন কোন কবিতা ও 

সাহার মৃত্যু স্ঘন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাংলাঁদেশে নাট । (৫) বিস্যাপতি শিবসিংহ 

রাজার নিকটে বিস্ফীগ্রাম দান পাইয়াছিলেন ; ছ্ানপত্র অদ্যাবধি বর্তমান আছে ; এবং উহার বলে কবির 

উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদথল করিয়৷ তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিস্তাপতির হস্তলিখিত 

শ্রীস্তাগবত অগ্ভাপি তত্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখিতে পাওয়া যায়। (৭)রাজ! শিবদিংতের 

ভরাতৃবংশীয়ের! হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলার আছেন। (৮) বিগ্ভাপতি জিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাতক্তিতরঙ্গিণী 

ও অন্তান্ঠ অনেক সংস্কংত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) 

এ সকল পুস্তকে তাতকালিক রাজাদিগেব যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্তীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ 

পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতির চত নৈথিল গীতের সঠিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্ঠ 

ৃষ্ট হস” রাজরুষ্ণবাবুর এই দশটি সিদ্ধান্ত এতাবৎকাল প্রামাণা বঠিয়াছে, কোনটিই থগ্ডিত অথবা 
্রাস্ত প্রমাণিত হয় নাই। দ্ঈটির সম্বন্ধে কিছু বক্তবা আছে। বিষ্লাপাতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমত্তাগবত 

আমি দেখিয়া আসিয়াছি; দানপত্রের গ্রতিলিপিও প্রকাশিত হুইয়াছে। বি্যয়ের কথ! এই যে, 

কবির রচিত অমূল্য পদ্দাবলী ও তীহার রচিত বহুতর সংস্কৃতগ্রন্থের একখানিরও পাঙুলিপি অথবা 

তালপত্র তাহার বংশধরদিগের অথবা অপর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, অথচ সম্ভবত সে 

গুলি তাহার বিপেষ মাদরের ও বরের সামগ্রী ছিল। বিস্ফীগ্রামের দানপত্র সম্বন্ধেও নৃতন তথা 
নিরূপিত ভইয়াছে । রাজরুষ্ঞবাবুর প্রবন্ধে উক্ত দানপত্রের একাংশ উদ্ধত হইয়াছিল। প্রায় দশবৎসর 

পরে ্ িয়ার্সন্ দানপত্রের সম্পূর্ণ 'প্রতিলিপি পাইয়া! 1%717% 4%117%979 পত্রে প্রকাশ করেন। সে সময় 

পর্যাস্ত তিনি মূল দানপত্র দেখিতে পান নাঈ। কিছুদিন পরে দ্বানপত্রের তান্রলিপি পাইয় তাহার প্রতিক্কৃতি 

এসিয়াটিক্ সোসাইটির কর্শাবিবরণীতে ( [১9০০0017165 ) প্রকাশ করেন। আরও কিড়দিন পয়ে তিনি 

নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, তামুলিপি কৃত্রিম, আসল নহে। বোধ হয়, মূল দানপত্রণানি হারাইয়া। বা নষ্ট 

হই! যাওয়াতে বিস্তাপতির কোন বংশধর একখানি নৃতন তা্ুলিপি প্রস্তত করাইয়া থাকিবেন, এবং সেই 

সময় তাহাতে তারিখের গোল থাকিয়া যায়। 



৩/০ 

পুর্ব বিস্ভাপতির গীভাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকর্পতরুরর কবিতাকুদ্থম ও 
বর্ণাগুদ্ধিকণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। রাক্কষ্চবাবুর প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার ছুইবৎসর পূর্বে 

অর্থাৎ ১২৮* সালে, শ্রীযুক্ত জগদ্বদ্ধু ভদ্র নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া! মহাজনপদাবলী হইতে বিস্তাপতি ও 

চণীদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র গ্রস্থাকারে সঙ্কলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ করেন। তাহার এই উদ্ভম ও অধ্য- 

বসায়ের বখোচিত প্রশংসা হুয় নাই। পরবর্তী সঙ্কলনকারগণ তাহার নিকট অশেষ খণী, এমন কি, তাহার 

কৃত অনেক টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহার! সে খণ স্বীকার করেন নাই, ইহ! ক্ষোভের বিষয়। 

তীহার সংগৃহীত পাঠ ও ততরুত টীকা! প্রমাদশূন্ত হয় নাই, এবং বিস্তাপতির জন্মস্থান সম্বন্ধে 

তাহারও ত্রাস্ত ধারণ। ছিল, 1কম্তু তাহার স্থার্থশ্ন্ঠ উদ্ভম ও পরিশ্রমে সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট ও 

সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তির আনন্দ বদ্ধিত হয়। রাগকুষ্ণবাবুর প্রবন্ধ 'প্রকাশ হুইবার অব্যবহিত পরেই 

শ্রীযুক্ত অক্ষযচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচররণ মিত্র “প্রাচীনকা বা-সংগ্রহসন্কলনে ব্রতী হুইলেন। 
বিদ্ভাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টাক! প্রভৃতির ভার নারদ! বাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয় 

বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিস্তাপতির পদাবলী সারদ। বাবু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 

অক্ষয় বাবু বিখবিস্তালয়ের সবিশেষ পারদর্শা ছাত্র, ক্রমে সাহিত্যসমাজেও উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। 
সারদা থাবু মেধাবী, সহপাঠীদিগের অগ্রণী, কর্খক্ষেত্রে বিশেষ বশস্বী হইয়া উচ্চতম ধর্মমীধিকরণে 
বিচারপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।* একদিকে রাজরুষ্ণ বাবুর স্তায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহুশান্ত্রবিশারদ, 

চিন্তানীল, মনীষী লেখকের আবার, অপর দিকে সন্ভপরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিস্তালয়ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ 

আগ্রহ--শিক্ষিতসমাজে বিদ্তাপতির আদর হুইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক 

বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্থায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, বটতলার জীর্ণ মলিনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে 

তাহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল । বীহারা ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্তকে বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ কৰি 

বলিয়া! জানিতেন, তাহাদের পুত্রগণ এই বৈষ্ণব কবির সমাদর করিতে শিখিলেন। সৌভাগা কবির নয়, কারণ 

বৈষ্ণবভিক্ষুকের ঘরে ও রাজপ্রাসাদে কবির তুল্য গ্রীতি। বঙ্গভাষায় অপ্রকাশিত কোন পদে তিনি স্ব 

বলিয়াছেন__ 
মণি কাদব লপটায় রে। 

তই কি তনিক গুণযায়রে॥ 

মণি কর্দমলিপ্ত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়? "কমপৈতি রজোভিবৌর্ব্বৈরবকীর্ণন্তি মণের্মহার্খতা ? 
যে মণি চিনে, সেই সৌভাগ্যশালী। যে শিবসিংহ রাজা বিস্তাপতিকে গ্রামদান করিয়াছিলেন, কবির 
পরিচয়েই আজ তাহার পরিচয় । কবির পদ্দাবলীতে তাঁহার নাম পুনঃপুনঃ অন্ুস্যত না থাকিলে রাজা 

শিবসিংহকে আজ কে চিনিত? বিস্তাপতিকে তীহার উপযুক্ত আসনে বরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য হ্বরং 

গরিমাছ্িত হুইয়াছে। 
সাহিত্যের ভত্রপল্লীতে বিদ্যাপতির পদ্াবলীর সংস্করণ হুইল, কিন্তু পাঠের, টাকার, অর্থের, অসংখ্য 

ভ্রম রহিয়া গেল। কারণ নানা, তাহার মধ্যে ছইটি নির্দেশ করিতেছি। প্রথম, ভাষ!। বিদ্যাপতির 
ভাব প্রাচীন বঙ্গভাষ! কি না, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার ও ব্লদেশের কথিত ও লিখিত ভাষার 

* এক্ষণে রাজকর্দ হইতে অবসয় গ্রহণ করিয়াছেন । 

] 
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কতদূর সাদৃশ্ব ও পার্থক্য ছিল, সে কথার বিচার ব! আলোচন! ন! করিয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
চণ্তীদদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি, কিন্তু ছুইজনের ভাষায় কোন সাদৃশ্ত নাই। বীরভূম ও দিখিলায় 

বত ব্যবধান, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের পরম্পর দুরত্ব তাহার অপেক্ষা! অধিক কিন্তু উভয় স্থানের লিখিত 
ভাষায় বড় প্রভেদ নাই। যাহাকে রজভাষ! ও ব্রজবুলি বল! যায়, তাহাও ঠিক কোন দেশের 

ভাষা নয়, পুঁথির ও গানের ভাষা । বঙ্গদেশে বিস্তর বৈষ্বকবি মেই ভাষার লালিত্যে, শ্রুতিমাধুর্য্যে, 

তরলতায় ও মধুময়ী মোচিনীতে মঞ্ধ হইয়া তাহার অন্থকরণে তূরি ভুরি পদ রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু এ ভাষা! ছূর্োধ; চৈত্ন্তদেবের পূর্বে এদেশে বিদ্যাপতির গীতাবলীর বল প্রচার 

ছিল না, সেইজন্ত বৈষুবদাস বলিয়া গিয়াছেন, “আছিল গোপতে, যতন করি পথ মোর ( চৈতগ্দেব ) 

জগতে করল পরকাশ।” সেকালে বিদ্যাপতির ভ'ষা বৈষ্ণব ভাবুক ও কবিদিগের নিকট তেমন দুরূহ 

ছিল না। 'বৈষ্ঞবধন্মরপ্রচারের পর সাম্প্রদায়িকতার কারণে পদাধলীর চচ্চা সন্কীর্ণ ভইয়া পড়িল। সম্প্র- 

দায় যত বড়ই হউক, জাতির অপেক্ষা ছোট। বৈধুব যা! ভক্তিপৃর্বক পড়ে, শাক্ত হয় ত তাহাতে 

উদ্দাসীন। ক্রমে লোকে বিদ্যাপতির ভাষা ভূলিল, পদাবণী দিন দিন তর্ববোধ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় কারণ, 

লিপিকরের উৎপাত। বর্গীর দৌরাসম্ম্য দেশের লোককে ছাড়িয়। দেশের পুথিকে আক্রমণ করিয়াছিল । 
'কোন শাসন নাই, কোন নিয়ম নাই, যাগার যেমন উচ্ডা, সে তেমন লিখে । জ, ন, শ. কার, উকার 

কখন যে কোন আকার ধারণ করে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই । পরাধীন জাতি এই এক *"থি লিখিবার 

সময় মনের সাধ মিটহিয়! স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া লইল। এখন, পুঁথি নকল কর! ও ছাপান অক্ষরে 

বই তৈয়ারি করায় অনেক তফাৎ। মুদ্রাষন্ধে যে অক্ষর সাজায়, সে পাগুলিপির অক্ষরই দেখে, শবের 

প্রতি লক্ষা করে না, শব্দের অর্থ বৃবিবার বিদ্যারও তাহা" অভাব । শব্দ সা্দাইতে তাভার যে রম হয়, 

অপর লোকে বারবার তাহা! সংশোধন করিয়া দেয়। কিন্তু যে পুথি লিখে, পুথিগত বিদ্যার তাহার একটু 

অভমান থাকে । নকল করিনার সময় শক পাঠ করিয়া লিখে, কেবল এক একটি অক্ষর দেখিয়া! লিখে 

না। কোন কথ! ন! বুঝতে পারিলে কিৎবা কোনি শব্দ তাহার বিবেচনায় অসঙ্গত বোধ হলে আর একটি 

শব্ধ বসাইয়! দেওয়। তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে । অথচ সে বাহ! লিখিবে, তাহা সংশোধন করিবার কোন 

উপাঁয় নাই। ছাপা অন্গরের প্রুফ দশবার কাটিয়! দেওগ যায়, কিন্তু হস্তলিখিত পু থিতে হস্তক্ষেপ করিয়া 

পাঁঠপরিবর্তনরূপ মহাপাতকের ভাগী কে তবে? বিদ্যাপতির পদাবলী একে গীত, তাহার উপর 

লিপিকরের গুণপনা, পরিবর্তন মে অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাঠ- 

পরিবর্তনে পদগুলি অত্যন্ত গটিল ও ওর্বোধ হয়! উঠিয়াছে, অনেক সময় তিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়াও সঘর্থ 

কর! যায় না। স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাপতির পদ্দাবলীর আরও অনেকগুলি 

সটাক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে অর্থবোধের কিউ 'নুকুল্য হইয়াছে, কিত্ত এখনও বহুতর 

ভ্রম রহিয়াছে । সে কথা পরে বলিতেছি। 

রাজকুষ্ণবাবুর প্রথম ও প্রধান সিদ্ধাস্ত এই যে, মৈথিলভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় 
প্রচলিত আছে এবং তাহাদের ভণিত! এদেশে প্রচলিত ভশিতার অনুরূপ । উদ্াহরণম্বরূপ তিনি একটি 

গ্নীতের পাঠীস্তর ও একটি নুতন গীত উদ্ধত করেন। পরবর্তী সম্বলনকারদিগের পক্ষে ইহ! একটি বিশেষ 
সংবাদ । নুতন পদ এরূপ আর কত আছে এবং এদেশে প্রচলিত কতগুলি পদের পাঠাস্তর 
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মিথিলায় পাওয়া যাঁয়, এই ছুটি বিষয়ের মীমাংস হওয়া অত্যন্ত আবশ্তক, কিন্ত এ পর্যাস্ত আর 

সাতটি মাত্র মৈথিল পর্ঘ প্রকাশিত হইয়াচে। ইভাঁতে বুঝিতে হইৰে যে, হয় মিণিলায় আর পদ 

নাই, অথব! যাঁধ| আছে হাভা প্রকাশযোগা নহে, কিংবা! পদ্কল্পতরু হইতে ভণিতাসংবলিত পদগুলি বাছিয়া 

সন্কলন করিয়া আমাদের কর্তব্যজ্ঞান ুতার্থ ও অধাবসায় পর্যাবসিত হইয়াছে । 

শেষের অনুমানই সত্য মনে হয়। মহাঁজনপদাবলী ও প্রাচানকাব্যসংগ্রহে যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, 

মোঁটের উপর তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট । তাহার পরের সঙ্কলনগুণি আরও বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হুইবে, এরূপ আশা 

কর! যায়, |কন্ত তদনুপীপ হয় নাই । বরং কোন কোন সংস্করণে পদ্দগুলি সাজাইবার প্রণাণী বিকৃত 

হইয়াছে । বিদ্ভাপতি বাঙাল।র কবি; তিনি মিথিলাবাসা হলেও বঙ্গভাষার আদিকবি বলিয়া এদেশে 

তাহার সমাদর ও সম্মান। তাহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবল? সঙ্কলন, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 

সকল কথ! নিরূপণ +ধ1 বাঙালীর কর্তবা, !কস্তু রাঁজকুষ্ণখবাবু অধাবসায়ের যে পথ গ্রদ্ঘশন করেন, তাহ 

আর কেহ অনুসরণ করেন নাই। বাঙালী শ্্রাস্ত হল বটে, কিন্তু যে জাতির অসীম অধ্যবসায়, ভাষাতত্ব 

ও সানিত্য সংগ্রহে আত্মপর্জ্ঞান নাই, সেই গাত।য় একজন প্ত বাঙাপার অসমাপিত ক্তধ্য সমাপনে 

যত্রবান্ হ্টলেন ) যে সদয় সারদধাবাবু বিগ্াপতির পালা সম্কলনে ও গ্রন্থের উপক্রমণিক! লিখনে নিযুক্ত 

ছিলেন, সে সময় [গ্রয়ার্সন মি'থলায় তৎপ্রণেশপ্রচাণত বিদ্ভাপাতর শীতাবলা গ্রভৃত পরিশ্রম ও 

যর সহকারে সঞ্চয় কারয়া মৌথল পাগুশ্ধিগের সহায়তায় অর্থ করিতেছিলেন। সারদাবাবুর স্বতন্ন সঙ্কলন 

প্রকাশ ৬হবা4 গৃন্যা'ধক ছয়ব্ৎসর পরে, খৃষ্টান ১৮৮১-৮২ পাণে গ্রিয়ার্সন্, এসিয়া৪ক্ সোসাইটি হইতে 

মৈথিলভাষার ব্যাকরণ, রচনাপংগ্রহ ও শব্ধাথ প্রথাশ করেন (41) 17709450000 10100 0170107717 

10015000001 01117111101 ৩0500110111 2, (5155001010150100950010070, 2074 ড০০০০৪1৩1%)। 

এই সংগ্রহে বিগ্ভাপতি-বিএচিত ৮ টি পদ সান্বাদ প্রকাঁশত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টি রাধাকুফ্বিষয়ক, অব।শষ্ট 

৬টি অপরাপর প্রসঙ্গে। এহ পদগুপণির অধিক সংখাই বঙ্গভাষায় অগ্যাবধি অপ্রকাশিত রাহয়াছে। 

বিস্াপতি সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সন আরও কয়েকটি তত্ব নির্ণর করেন। দানপত্রের কথ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
টয় ১৮৮৫ সালের /7/1051 -1/111/41 পত্রে তনি সারধাৰাবুর লিখিত উপক্রমণিকার প্রশংসা করিয়৷ 

আগ্ঘন্ত অন্ুবাধ, শিবসিংহের সম্পূর্ণ বংশবল্লী প্রকাশ এবং অপর প্রবন্ধে বিগ্তাপতিসন্বদ্ধে তাঁহার অভিমত 

ব্যক্ত করেন। তাহার সন্কণিত পদাবলী পূর্বাভাষে বখেন যে, তাহার বিশ্বাস, ত্রিছুতে প্রচলিত সমুদ্ায় 

পদ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন । গ্রসঙ্গক্রমে বজদেশে প্রচলিত বিগ্ভাপাতর পদাবলার প্রতি কিছু কঠোর 
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আয 05 1873511"  খু্ীয় ১৮৮২ সালে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন; ১৮৮৫ সালে তাহার 

মতের কিছু পরিবর্তন হয়। সে বৎসর 1%%72% 41710479 পঙ্জে লেখেন--”0৯৮117 00 079 
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পরে, ইংরাজি ১৮৯৩ সালে, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রবঙ্গক্রমে আর এক মত প্রচার করেন। 
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109৮ 02710609917) 10 (0) 11) 10101) 0069 ৬০০ %180007০"  বিস্তাপাতর মৈথিলপধাখলার 

প্রথম সম্ধলনকর্ত। বলিয়া গ্রয়ার্সন্ চিরকাল আমাদের কৃতজ্ঞত৷ ও ধন্যবাদভাজন হইয়৷ থাকিবেন 
কিন্তু তাহার এই মতগুলি সমীচীন নয়। মিথিলায় বিগ্কাপতির সর্বন্থদ্ধ ৮২টি মাত্র পদ আছে এবং 

তাহাতেই তাহার এভ যশ, এই অন্কুযানই কিছু বিস্ময়জনক। পাঠাত্তরসম্বঘ্ধেও [তিনি কিছু 
অসাবধানতার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। মৈথিলব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া ছন্দ ও ব্যাকরণের 

নিয়মাদির প্রতি তীহার লক্ষ্য হবার কথা, কিন্তু গুধু সে কারণে এদেশে প্রচলিত পদগুলকে কৃত্রিম 

অথবা! জাল স্থির করিয়া অবছেল! কর! স্বাধীনচেতা রসগ্রাহী ব্যক্তির উঁচত হয় না। তাহার সংগৃহীত 

পদগুলিও এদেশের দংগ্রছের কাব্যাংশে তুলনা করিয়। বিচার কর! তাহার কর্তব্য ছিল। যদ বিস্তাপতি 

দুই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিবিলাবাসী ও আর একজন বঙ্গবাসী, একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল, 

এবং ধিনি আসল বিষ্তাপতি, তিনি শ্রিষ়্ার্সন্কর্তৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচন! করেন নাট, তাহা হইলে যে 

বঙ্গবাসী জাল বিদ্ভাপতি মিথিলাবাসী আসল বিদ্ভাপতির অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ কবি, তাহ! প্রাণ কাঁরতে বিলম্ব হয় 
না। এদেশে চলিত মোহর যদি ষেকি হয়, আর গ্ররিয়।র্সন্ যদি খাটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, 

তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী। তাহার দ্বিতীন্ব কথা কতৰ গ্রামাণিক। বিস্ভাপতির পদ 
বলিয়া যাহা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি যে তাহার রচিত নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই, এবং পাঠেন্ন যে অনেক বিরতি ঘটিয়াছে, তাহাও অন্বীকার করিতে পার! যায় না) কিন্তু অপরগুলি 

কিছু রূপান্তরিত হইলেও যে বিস্ভাপতির রটনা, সে বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পায়ে না। গ্রিয়ার্সনের 
তৃত্তীর কথা কোনমতেই মানিয়া লওয়া যায় না। বিভ্ভাপতির পদাবলী যেমন গীত হইয়! আসিতেছে, 
তেমনি পরম্পরাকরমে গুঁথিতেও লিখিত হুইয়! আসিঙেছে। এই.ভার়তে লিপিবিদ্যার চ্য্ট হইবার পূর্বে 
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বহুতর মহাগ্রস্থ মুখে মুখে রচিত হইপ়্াছিল, সহত্রবংসর ধরিয়! কেবল কণ্ঠে কঠে ফিরিতেছিল, সে সকল 
গ্রন্থ কি লুণ্ত অথব! অতিবিকৃত হইয়াছে ? গ্রস্থ ছাড়িয়া যদি কেবল গীতের উল্লেখ কর! যায়, তাহা হইলে 

জিন্তাস! করি তানসেনের, শোরী মিঞার গীত কত কালের? তাহাদের গান যেমন রচিত হইয়াছিল, তেমনি 

রহিয়াছে। শ্্রিয়ার্নের এই মত অপ্রামাণ্য, একপ যুক্তিতে বিদ্যাপতির কোন পদ ত্যাগ ব৷ গ্রহণ 

কর! যায় না। 

এদেশে বিধ্যাপতির পদাবলীর যে করখানি স্বতন্ত্র সম্ধলন আছে, সকলগুলিই প্রধানত পদকল্পতরু 

হইতে নির্বাচিত। প্রথম তরুণাবস্থায় সারদাবাবু যে সঙ্কলনথানি প্রকাশ করেন, তাহাতে পাঠে ও টীকায 

অনেক ভ্রম আছে জানিয়! তিনি এই গ্রন্থ পুনমু্রণের সঙ্কল্প ত্যাগ কদিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর প্রাচীনকাব্য- 
সংগ্রহে “বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট বলিয়! যে প্দগুলি আছে, তাহাতে নির্বাচনের কোন প্রণালী নাই, কয়েকটি 

পদ বিদ্যাপতির, অবশিষ্ট অপর কবিদিগের । পরবর্তী সন্কলনকারগণ এ বিষয়ে অক্ষয়বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ 

না করিয়া ভাল করিয়াছেন। কিন্তু পদনির্বাচনে কোন সঙ্কলনকার কোনরূপ বিশ্লেধণশক্তির পরিচয় দেন 

নাই। ভিত থাকিলেই বিদ্যাপতি, ন৷ থাকিলে নয়। বিদ্যাপতির নামযুক্ত পদ কাবির না হইতে পারে 

এবং অপরভণিতাযুক্ত বা একেবারে ভশিতাশূন্ত পদণ্ড তাভার হইতে পারে, এই সকল সম্ভাবনা! সমন্ধে 
তাহার! কিছুমাত্র চিন্তার পরিচয় দেন নাই। ভাষা ও ভাবগত প্রমাণ, শবযোজনা ও ছন্দোবন্ধে কবির 

যে বিশেষত্ব আছে, সে সকলের প্রতি কোন সঙ্কলনকার লক্ষ্য করেন নাই। ফলে দীড়াইয়াছে এই যে, 

একই সম্কলনে ভিন্ন ভিন্ন পদের ভাষ! ও ভঙ্গীতে বর্ণও মজ্জাগত এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় যে, তৎসমুদধা্জ একই 

কবির রচন| বলিয়া! কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বিস্তাপতির নামসংবলিত কোন পদ পরিত্যাগ 

করিতে না! পারিলেও সন্কলনকারের কর্তবা সম্ভব-অসম্ভব-সন্বদ্ধে প্রমাণাদি ও যুক্তি প্রয়োগে একটা সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, এবং বিগ্াপতির স্বাতন্ত্রা কিরূপে নিরাপিত হইতে পারে, তাহা 

নির্দেশ করিয়! দেওয়া। ভ্রষ্টলক্ষ্য সম্কলনকারগণ নানাবিধ অবান্তর গ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। 

কবির অন্গুকরণের গ্রাচুর্যো সঙ্কলনকার কিছু সংশয়ে পড়িতে পারেন। বিস্তাপতির যেরূপ অন্থুকরণ 

হইয়াছিল, বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তদ্রুপ হয় নাট। বঙ্গের পশ্চিমদ্ধারে বি্ধাপতি ও অন্তঃপুর- 

মধ্যে চণ্ডীদাস যে সঞ্চিত মধুরসার্দ আবেগময়ী রাগিণীতে পঞ্চমন্গরে গান গাহিয়াছিলেন, তাহার দিগন্ত- 

প্রসারী পুর্ণবিকাশ হুইল বৈষ্ণব কবিদিগের শত শত কোকিলকণ্ঠ বঙ্কারে। জয়দেবের আলাপমূচ্ছন! 

বি্ভাপতির গানে শ্কুটবাক্ বেদন। চৈতগ্তদেবের 'আবির্ভীবের আগধনীসঙ্গীত বিস্যাপতির ললিত রাগ্সিণীতে। 

তাহার পর সন্কীর্তনক্ষেত্রে যখন গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন স্থরসরিৎ জাহবী যেমন উষরভূমিকে উর্বর 

করিয়া, * বিপুল প্রবাহপরিসরে, পুলকিত কলকলনাদে, গ্রগদ্রকঠে ভগ্গীরথের শব্ঘধ্বনি-অনুসারিণী 

হইয়াছিলেন, সেইরূপ চৈতন্তের হরিছরি-ধ্বনির অনুগামিনী অমুতনিম্যন্দিনী উচ্ছসিত কাব্যধার! শতসহতরমুখী 

হইয়া, তরল, শ্রুতিশীতল, মধুর তরঙজভঙ্গে তরতররবে হ্টায়ব্যাকরণদর্শনদ্বপ্জ বজদেশকে সরস, সিক্ত, প্লাবিত 

করিয়া প্রবাহিত হইল! প্রাচীন কবির মধুররসাশ্রিত পদ ছিল একব্ণোমোতশ্থিনীতুল্য, শান্ত, দান্ত, 

বাৎসল্য, সধ্য প্রস্ৃতি বহুতর ভাবগ্রবাহিণীর মিলনে নানা স্মতীর্থ হইয়া উঠিল ! ভাব চৈতন্তদেবের, 

ভাঁষা বিস্ভতাপতি ও চণ্ডীদাসের-_বৈষ্ণব কবিতার ইহাই উপাদ্দান। চণ্ডীদাসের অপেক্ষা বিদ্বাপাতির 

অনুকরণ অনেক অধিক । তাহারই ভাষা ভাঙিয়া“চুরিয়া, গড়িযা-গঠিযা, রূপরস, ছন্দোবন্ধ, ঠামভলী, শব, 



৩1৪৭ 

উৎপ্রেক্ষা, উপম! তীহারই পদাবলী হইতে লইয়। লোকমনোমোহন বৈষ্ণবকাঁবাসমূহ হৃজিত হইল। 
মিথিলাবাসী বিস্তাপতি বাঙালীর কবি নন্ন, এমন কথ! কে বলিবে ? যে বলে, সে রাধারুফ্ণপ্রেমরজ্জু গলায় 

দিয় বৈষ্চবকাব্যের অমৃতসায়রে ডুবিয়া মরুক ! 
্রিয়ার্সন্ কর্তৃক সংগৃহীত ৮২টি পদ ও সেগুলির ইংরাজি অন্থ্বাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 

হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সঙ্কলনে সেগুলি সংবলিত হয় নাই। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর মধো 
কয়েকটি বিস্তাপতির স্বরচিত, এ কথা গ্রিয়ার্সন্ ত্বীকার করিয়াছেন। রাধাকষ্চপ্রসঙ্গে ঠাহার সঙ্কলিত 

কবিতা! ৭৬টি। বিস্তাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। দীর্ঘ জীবনে রাধাকুষ্ণ সন্বদ্ধে মোটে ৭৬টি পদ রচনা 
করিয়াছিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাম করা যায় না। গ্রিষ়ার্সন্ যাহা পাইয়াছিলেন, তাচাই সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ করেন নাই, গায়কদিগের মুখে বিদ্ভাপতির গান সংগ্রহ 

কয়েন। ক্টাহ!র সঙ্কলনে ভাবসশ্মিলনের একটিও পদ নাই; বিগ্যাপতির গম্ভীর স্তোর --"কত চতুরানন 
মরি মরি যাঁওয়ত ন তুয়! আদি-অবসানা। তোছে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহরি-সমান! ॥৮-- 

অথবা আর কোন স্তোত্র নাই, মাধবের পূর্ববরাগের একটিও পদ নাই। উৎকষ্ট পদ অনেকগুলি আছে, 

কিন্ত সমুদ্রায় একত্র করিয়া কাব্যসৌষ্ঠবে বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত তুলনা হয় ন!। গ্রয়র্সনের 
সঙ্কলনপ্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। বিস্যাপতির কতকগুলি অশ্লীল পদ মাছে গুনিতে 

পাওয়া যায়। লেখকগণ সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতে সাঙ্কোচ বোধ করেন। একটি 
বৃহৎ ও ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধো বিদ্যাপতির পদাবলী ধর্মগ্রস্থতুলয, সক্কীর্ভনে চৈতগ্ঠদেব স্বয়ং এই 
সকল গীত শুনিয়! মুগ্ধ, যুচ্ছিত হইতেন, স্থানে স্থানে পদাবলীর পুঁথি অদ্যাবধি তুলসীপুষ্পে পু্িত 
হয়; কাবো কাহাকে অশ্লীল বল! যাইতে পারে, কাহাকে পারে না, সে সকল কথার বিচারে 
গ্রবৃত্ত হইব না। যে দেশের শিক্ষার গুণে আমাদের রুচি বিশুদ্ধ ও সমুন্নত ৬ইয়াছে, কেবল সেই 

জাতীয় সাক্ষী ডাকিরা ক্ষান্ত হটব। অতিশয় অশ্লীল ও নিন্দিত পদ গ্রিয়ার্সনের গ্রন্থে অনেকগুলি 

আছে এবং তিনি ভাষাস্তর করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন নাই । তিনি বলেন, “] 110৮৩ £1901১94 026 
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417120%19 পত্ে বিদ্যাপতি ও বৈষ্বকাব্য এবং চৈতন্তের ভক্তিমার্গ পারস্তদেশের হুফী কাবা ও ভক্তির 

সছিত উপমিত করেন। ধাহারা! জগঘিখ্যাত দিওয়ান-ই-হাফিজ্জের গজল ও জলালুদ্দীন রুমীর মস্নবী মূল 
কিংবা অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার! এট তুলনার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। 

গ্রিয়ার্সনেব সংগ্রহ অতি সামাগ্গ, মিথিলায় বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে। মৈথিল পদাবলী 

ও এদেশের পদাবলীতে ভাষাগত গার্থকা অনেক, কিন্তু ভাবগত সাধৃশ্ঠ আরও অধিক। বঙ্গদেশের অপেক্ষা 

মিথিলায় পাঠ ও রচনায় পরিবর্তন অল্প বিদ্যাপতির পর তাচাব সমকক্ষ কবি মিথিলা'য় জন্মগ্রহণ করেন 

নাই। চৈতগ্তদেসের ভক্তিলোত উজান বহিয়া মিথিল! ভাসাইতে পারে নাই, এবং বৈষ্ঞবধশ্্ সে প্রদেশে 

কখনও প্রবল হয় নাই। সে দেশে মৈ'থলী জানকী ও তাহার পতি রঘৃকুণতিলক রামচন্ত্রের প্রতি ভক্তি 

এখনও আচল! | গ্রিধার্সনের সঙ্কলনে একটি পদে “হরি? শবেব পরিবর্তে “রথুপতি”, এবং কয়েকটি পদের 
ভণিতায় 'জয় রাম' সন্গিবিষ্ট হইয়াছে 'দশরথন্ৃ 5 অরু জনকনন্দিনী” মি'থলার উপান্ত দেব-দেবী, বিদ্যাপতির 

পদাবলী বৈষ্ণবধর্মে অনুগ্রাণিত। দরভাঙ্গা মঞ্জঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের! বিষ্যাপতির 

প্রায় কিছুই ্গানেন না। বিদ্যাপত্তির রচিত সংস্কৃত পুথি পুস্তকাকারে গ্রকাশিত হইয়াছে, অথচ মৈথিল- 
ভাষায় বচিত পদাবলী এ পর্যান্ত দে মাকারে প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতেই তীহার বৈষ্ণব গীতাবলীর 

'করূপ সমাদর, তাহ] বুঝিতে পারা যায়। সমাঁদব নাই বলিয়া পাঠবিরুতিরও বাহুল্য নাই। বিদ্যাপতির 

বচনা আধুনিক মৈথিল ব্যাকরণের অনুযায়ী করিবার চেষ্টা হওয়াতে স্থানে স্থানে আধুনিক মৈথিল ক্রিয়ার 

প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঈহাব ধিক পরিবর্তন ভয় নাই। যেখানে শব্ধপরিবর্তন, সেখানেই 

শ্রুতিপরুষতী-দোষ ঘটিবে। গীতে ও কাঁবো গ্রভেদ এই যে, গীত রাগিণী ও লয়ের অবলম্বনে মিষ্ট, তাহার 

বিচ্ছেদে শবযোজনামাত্র ; যে শব্দমাল! রাগরাগিণীর মুখপ্রেক্ষী নহে, যাহার ছনে। ছন্দে বন্ধৃত হিলোলিত 

রাঁগিণী সঞ্চরণ করে, শ্রোকের বন্ধনীতে ব্দ্ধনীতে সম রক্ষিত হয়, তাহাই কাব্য। বিদ্যাপতির রচন! 

উতরষ্ট গীতিকাবা, সুরেও সঙ্গীত, শবেও সঙ্গীত, শবপরিবর্তনে প্রয়াস ভইলেই রসভঙ্গ হঈবে। 

এ দেশে প্রচলিত পদাঁবলীর তুলনায় মৈথিল পদগুলিতে ভাষার ও ভরঙ্গীর সর্বন্র সামঞন্ত আছে। শব- 

লালিত্যে ও ছন্দের তরল গতিতে ঝরঝর নিঝ রপাততূল্য শ্রবণাভিরাঁম। পূর্বে অপ্রকাশিত পদগুলির মধ্যে 

এমন অনেক পদ আছে, ধাহা পাঠ করিতে বিশ্বময় ও পুলকে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কয়েকটি মৈথিল পদ 
উদ্ধত করিতেছি। গতোক পদের সংক্ষিপ্ত অনয্ার্থ করিয়াছি। প্রথম ৩টি পদ ্রিয়র্সনের সঙ্কলনে আছে ।-_ 

কানন কানু কান হম গুনল ভই গেল আনক আনে। 

হেরইত শঙ্কররিপু মোহি হরলনি কি কহুব তনিক গেয়ানে ॥ 

চানন চান আঙ্গ হুম লেপলি তই বাড়ল অতি দাপে। 

অধরক লোভসেঁ বিষধর সসরল ধরএ চাহ ফেরি সাপে ॥ 
ভনই বিদ্যাপতি দৃক মুদ্ধিত মন মধুকর লোভিত কেলি।. 

অসহ সহত কত কোমল কামিনি যামিনি জীব দয় গেলি ॥ 

কাননে কানাই ( আসিয়াছে ) শুনিয়া আমি অন্যমনা হইলাম। (যখন কানাইকে ) দর্শন করিলাম, 
( তখন) শঙ্কররিপু মন আমাকে হরণ করিলেন (আমার চৈতন্য হরণ করিলেন ), তাহার ( মদনের ) 

বিবেচনার ( কণ! ) কি বলিব? (প্রথম বিকার শ্রবণজনিত, দ্বিতীয় বিকার দর্শনে )। চন্দন ( এবং) 
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চন্্র আমি অঙ্গে লেপন করিলাম ( অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া শীতল হইবার আশায় জ্যোৎস্গালোকে 

বঙ্গিলাম ), তাহাতে (শ্রবণ ও ধর্শন জনিত বিকার ) অত্যন্ত দর্পের সহিত বাড়িল। অধরেয় লোভে 

বিষধর সর্প নীচে নামিল ( বেণী মুক্ত হইয়! মুখের উপর পাড়ল ), সর্পকে ফিরিয়৷ ধরিতে চাহিলাম (মুক্ত 

বেণী যুক্ত করিতে চাহিলাম )। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দুই জনেন গ্রীত মন, মধুকর কেপিলুন্ধ। কোমল 

কামিনী অসহা কত সন্থ কাঁরবে ? যামিনী জীবন দিয়া গেল ( রজনীতে উভয়ের মিলন হইল )। 

দ্বিতীয় পদটি নূতন ধরণের | পূর্বরাগ, মিলন, মান প্রসূতি যে সকল পদের বিভাগ আছে, মিথিলার 
তাহার অতিরিক্ত 'লাথ'-শীর্ষক একটি বিভাগ দেখা যার়। লাখের অর্থ ছলনা, অপরাধগোপনমানসে 

কৌশলবাকাগ্ররোগ । অভিসার হইতে সন্ত প্রত্যাগত রাধ! ননদ্বের নিকট অপরাধ গোপন করিতেছেন। 

কবিতার কৌশল এই যে, ছল প্রত্যক্ষ, অথচ গৃঢ় রূপকের ভাষায় অভিসারিকা সত্য বর্ণন করিতেছেন। 
ননদি সরুপ নিরূপহু দোসে। 

বিস্থ বিচার বেভিচার বুঝওবহ সান্থ করওহ রোষে ॥ 

কউতুকে কমল নাল সঞ্চে৷ তোরল করএ চাহল অবতংসে। 

রোখে কোসঞ্জে! মধুকর ধাঁওল তেঁহি অধর করু দংসে ॥ 

সরোবর ঘাটি বাট কণ্টক তরু দেখছি ন পারল আগু। 
সঁকরি বাট উবটি কহ চললাহু তে কুচ কণ্টক লাগু ॥ 

গরুঅ কুস্ত সির থির নহি থাকএ তে উধসল কেসপাসে। 

সখাজনসে হমে পা পড়লিছু তে তেল দীঘ নিলাসে ॥ 

পথ অপবাদ পিশুনে পরচারল তথিছ' উতর হুম দেল! । 

অমরথ চাহি ধৈরজ নহি ব্লহলে তে গ্গদ সর ভেলা ॥ 

ভনই বিস্তাপতি জুন বরজউবতি ই সবে রাখ গোই। 

ননঘিসে! রসরাতি বড়াওব গুপুত বেকত নাঁহ হোই ॥ 

ননদ, ( আমার ) অবয়ব দেখিয়া! দয নিরূপণ করিতেছ। বিনা চারে ব্যভিচারিঞী বুঝাঁইলে 
শাশুড়ী রাগ করিবেন। কৌতুক করিয়! মৃণাল হুইতে পদ্ম ছিড়িয়া আমি শিরোভ্ষণ করিতে চাহ্লাম, 
কমলকোব হইতে দ্ধ মধুকর ধাবিত হইয়! আমার অধরে দংশন করিল। সরোবরঘাটের পথে 

কন্কটতর পূর্বে দেখিতে পাই নাই, ফিরিয়া অন্ত পথে যাইতে কুচে কণ্টক লাগিল। গুরুভার পূর্ণকুস্ত 

শিরে স্থির থাকে না, সেই কারণে কেশপাশ আলুলিত হুইয়াছে। সখীঞ্জনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, 

( দৌড়িয়। আসিতে ) নিশ্বাস দীর্ঘ হইয়াছে । পথে হুষ্টলোকফে আমাকে বিদ্রপ কারল, তাহাতে আমি উত্তয় 

দিলাম, ক্রোধে ধৈধ্য রহিল না, সেইজন্ত কথম্বর গদগদ হুইয়াছে। বিদ্াপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, 
এ সকল গোপন করিয়া! রাখ। ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াইবে, ( তাহ! হইলে ) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে ন। 

মাধবকে দেখিয়া! রাধা সথীকে কছিতেছেন-_ 
হমে হুসি হেরল! থোরা রে সভল ভেল সখি কৌতুক মোর! রে । 

হেরিতহি হরি ভেল আনে রে জনি বনমথে মন বেধল বানে রে। 

লখল ললিত তন্গ গাতে রে মদ ভেল পরসি্জ সরসিজ পাতে রে ॥ 
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তন্থু পসরল বিন্দু রে নেউছি নড়াওল সনখত ইচ্দু রে। 
কাঁপল পরম রসালে রে জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে ॥ 

বিস্তাপতি কবি ভাঁনে রে করত কমলমুখী হরি সাবধানে রে ॥ 

আমাকে অল্প হাসিয়া দেখিল; সখি, আমার কৌতুহল সফল হটল। সষ্ (আমাকে) দেখিয়া হরি 
অন্তমন! হইল, যেন মন্মথ তাহার চিত্তে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম, মনে হুইল 

সয়সিজপত্র স্পর্শ করিতেছি । (তাহার) অঙ্গে স্বেদবিন্দু প্রসারিত হইল, ( সেই রূপের তুলনায় ) তারানাথ 

চনত নির্শঞ্ন হুইল। ( অন্ুরাগ-আতিশযো ) রসার্্ হইয়া (তাহার কলেবর ) কম্পিত হইল, যেন তমাল 

কনর্পের নামকীর্ভন করিতে করিতে গলিয়া গেল। বিস্যাপতি কবি কহিতেছে, হুরি কমলমুখীকে সচেতন 

করিতেছে, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরণ করিতেছে । 

একটি রূপক উদ্ধত করিতেছি_ 

সাঝহি নিঅ মুখপ্রেম পিয়াই। 

কঙ্নলিনি ভমর! রখল ছিপাই ॥ 

সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে। 

কতয় ভমর1 মোর পরল উপাসে ॥ 

ভমি ভমি ভমরা বালভ় লিজ খোজে । 

মধু পিবি মধুকর শুতল সরোজে ॥ 

নই ফুল কছেস নই উগই ন সুরে। 

সিনেহে। নহি যায় জীব সৌ মোরে ॥ 

কেও নহি কহুই সখি বালমু বাতে। 

রইন সমাগম ভই গেল প্রাতে ॥ 

ভনই বিস্তাপতি শুনিয়ে ভমরা । 

বালতু অছি তোর অপনহি নগপী ॥ 

নিজ মুখপ্রেম ধা! পান করাইয়। কমলিনী সন্ধ্যাকালেই ভ্রমরকে গোপন করিয়া রাখিল। ফুল বাসম্থান 

ও পরিমল শয্যা হুইল। ত্রমরী ভ্রমিয় ভ্রমিয়া আপনার পতিকে অন্বেষণ করে, ( ও কহে), কোথায় 

আমার ভ্রমর উপবাসী রছিল। ( ওদিকে ) মধুকর মধু পাঁন করিয়! কমলের মাধ্য শয়ন করিল। ফুলও 

কিছু কহে না, হুধ্যও উদয় হয় না। (ত্রমরী কহিতেছে) ন্েেছে, অর্থাৎ গ্রেহজনিত বিচ্ছেদ-যাতনার 

আমার প্রাণও যার না। সখি, বল্পভের কথা ( সংবাদ ) কেহ কহে না, রাত্রে সমাগম (হইবার কথা ), 

প্রভাত হুইয়! গেল। বিস্তাপতি কহিতেছে, গুন ভ্রমরি, তোর বল্পত নিজেরই নগরীতে আছে। 

বিরহের প্রথম অবস্থায় রাধা কহিতেছেন-__ 

গমনে গমাউলি গরিম! অগমনে জিবন সন্দেছ। 

দিনে দিনে তন্ন অবসন তেল হিমকমলিনি সম নেহ ॥ 

অবহু ন হুমরহ মধুরিপু কি করতি হুন্দরিনাম। 
বিন্থ ্লোষ যোহি বিসরলহ' কহিনী রহুতি বহু ঠাম ॥ 
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এক দ্বিস কাহু, অওকাদ্ছিস সুবিতত বংস বিসাল! 

ছই পথ চচুলি নিতঘ্িনি সংসঅ গড়, কুলবালা ॥ 
পাঁচবান অতি আতএ ধৈরজে করু মন থিরে। 

আচরে মুহ দএ কাদএ বঝাখ নয়ন বহ নীরে ॥ 
গমনে ( অভিসার়ে ) গরিমা হারাইলাম, না যাইলে জীবনসংশর। দ্দিনে দিনে তগ্গু অবসন্ন হইল, 

কমলিনীর সহিত তুষারের যেমন ন্লেছ। মধুরিপু ( মধুস্দন ) এখনও আমাকে শ্মরণ করেন না, সুন্দরী নামে 

(আমার ) কি করিবে? বিনা দোষে আমাকে বিশ্বৃত হইলেন, ( এট) কাহিনী বহু স্থানে থাকিবে। 

একদিকে কানাই, আর একদিকে ন্ুবিদিত বিশাল বংশ) ছুই পথে নিতদ্িণী আরোহণ করিলেন, 

কুলবাল! সংশয়ে পড়িল! মদন অত্যন্ত দহন করিতেছে, ধৈধা ধারণ করিয়া মন স্থির কর। মুখে 

অঞ্চল দিস! রোদন করিতেছে, শোকে নয়নে অশ্রু বহিতেছে। 

অন্কভবমিলনের একটি পদ-_ 

সপনে আএল সখি মধু পিয়া পাসে। 

তথন্ধুক কি কহব হৃদয় হলাসে ॥ 

ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে । 

চৌদিস পরএ কুস্ুমসর বানে ॥ 
বন্থ বিলোচন বিকসিত থোর!। 

টা্ঘ উগল জনি সমুদ্র হিলোর! ॥ 

উঠলি চেহাএ আলিঙ্গন বেরা । 

রহুলি লঞ্ভাপ্ন দুনি সেজ হেরী ॥ 

ভনই বিগ্তাপতি শুনহ সপনে । 

জত দেখলহ তত পৃরতৌহ মনে ॥ 
সথি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল; তখনকার হৃদয়ের আনন্দ কি কহিব! ধন্ুগুণ অথবা সন্ধান 

(কিছুই) দেখি না, (মাত্র দেখিলাম ) চতুদ্দিকে মদনের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অল্পবিকশিত বন্ধিম 

নয়ন, যেন নমুদ্রহিল্লোলে চন্দ হইল ( সমৃদ্রতরঙ্গে আনদোকিত ভগ্র-চঞ্চল চক্জ্র-বিষ্বের স্তায় ঈষহুষ্মীলিত 

বন্কিম নয়ন )। আলিঙ্গনের সময় চমকিত জ্ইয়! উঠিলাম, শৃন্ত শযয| দেখিয়! লঙ্জিত হইয়া রহিলাম। 
বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন, স্বপ্নে যাহ! দেখিয়া, তাহ! মনে পূর্ণ হইবে । 

দইটি পদের ভণিতার বিশেষ খঁতিহাসিক মূল্য আছে। 
প্রথমটি এই __ 

দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি প্রথম সমাগম ভেলা । 

আলমশাচ প্ ভাবিনি ভজি র₹ু কমলিনী ভমর ভূললা ॥ 

দশ অবধান কে? এট উপাধি অথব! নাম পুর্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় লাই। পছটি 
তণিতাধুক্ত অর্থে রাঁধাক্কষ্চবিধয়ে নহে, কিন্তু রচনার একই প্রণালী। অভিসার হইতে প্রত্যাগত কোন 

রমলীকে কবি পথে কছিতেছেন-_ 
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গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর সুগম পন্কে লেপলা। 

জনি সুমের শশিখণ্ড উদিত ভেল জলধর জালে বপলা ॥ 
অভিসারিনি হে কপট করহু ক লাগি। 

কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন রয়নি গমউলহ জাগি ॥ 

ভণিতার অর্থ__দশাবধান কহিতেছে, গুণবান্ পুরুষের সহিত প্রথম প্রেমসমাগম হুইল। কমলিনী 

যেমন ভ্রমরে ভুলিয়! থাকে, হে ভাবিনি, আলমশাহ 'গ্রভৃকে ভজন করিয়া তাহাতে সেইরূপ অনুরস্ত হও । 

প্রবাথ* আছে, শিবসিংহকে যখন দিল্লীতে ধরিয়া লয়! যায়, সেই সময় বাদশাহ বিস্তাপতির রচিত গীত 

গুনিয়া, প্রীত হুইয়া, শিবসিংহকে মুক্ত করিয়! দ্বেন অনেকে অগ্রমান করেন--"কামিনী করু অসনানে, 

হেরইতে হির্দয় হনল পচবানে*্__-এই পদটি বিদ্যাপতি বাদশাহের সাক্ষাতে রচনা! করেন। যিথিলায় 

এইযপ বিশ্বাস আছে। হয় ত এই পদটিও সেই সময়ের রচনা! । যে উপাধি দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন, ভণিতায় তাহাই প্রয়োগ করিয়া অপর! রমণীর বর্ণনা করিয়া! বাদশাহের চিত্তবিনোষন 

কর! কবির পক্ষে অধিকতর সম্ভব মনে হয়। দশাবধান-উপাধিযুক্ত আর কোন পদ দেখিতে পাই 

নাই। 

দ্বিতীয় পদটির বিষয় ও অর্থ অঞ্ল প্রথম পদের অনুরূপ, কেবল ভণিতা! ভিন্ন ।-_ 

বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিস্তাপতি কবি ভান। 

মহুলম জুগপতি চিরেজাৰ জীবথু গাসদেব সুলতান ॥ 

বিস্বাপতি কৰি কহিতেছে, প্রকান্ঠ চুরী কতক্ষণ গোপন করিবে? বুগপতি সুলতান গ্যাসদেব ( এই 
চুরীর বার্তা) বিদিত আছেন, (তিনি ) চিরজীবী হইয়া জীবিত হউন । বোধ হয়, এই গ্যাসদেব 

গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠানবংশীয় রাজা । ১৩৭৩ খৃষ্টাকে গ্যাসউদ্দীনের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের 

দানপত্রের কাল প্রচলিত বিশ্বাসমতে খৃষ্টাৰ ১৪০*। খৃষ্ট-চতুর্দশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিস্তাপতি জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৩৭৩ সালের পূর্বে তিনি কবিতা রচন! করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয্নের কোন কারণ নাই । 

মহলম ( মালুম ) ও ন্ুলতান, এই ছুই শব্দের সন্নিবেশনে অনুমান হয় যে, পদটি গ্যাসউদ্দীনের মনম্ত্টির 
জন্ত রচিত ও সম্ভবত তাহার সাক্ষাতে গীত। 

আর এক শ্রেণীর কবিতা! মিথিলায় পাওয়া যার এবং এদেশেও ভাষাস্তরিত ও রূপান্তরিত হুইয়া প্রচলিত 

আছে। সেগুলি গ্রহেলিক। অথব! হেঁয়ালি কবিত।। যখন মৈথিল ও এদেশে প্রচলিত এরূপ পদে সাতৃশ্ত 
দেখিতে পাওয়া বার, তখন যে এগুলি বিস্তাপতির রচিত নয়, এমন কথ! বল যাঁর না। এগুলি যে 

রাজসভায় অথবা রাজাদেশে রচিত, অথব! ক্ষণে-তুষ্ট ক্ষণে-রুট অব্যবস্থিত রাজচিত্ প্রসাঘনের নিমিত্ত 

বিরচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়। এই কঠিন সমস্তাগুলি কোন পণ্ডিত পুরণ করিয়! দিতেন, 
অথবা পণ্ডিতের। অক্ষম হইলে কবি নিজে অর্থ করিয়া! দিতেন ও সাধুধ্যনিতে রাজসভা ক্ষু হইয়া উঠিত, 
এরূপ অন্থুমান অসঙ্গত মনে হয় না। পু'থিতে এই শ্রেনীর একটি পদের তণিতা এইরূপ-_ 

ভন বিস্তাপতি গুনু উমাপতি সকলগুণনিধান। 

যেই পদক অর্থ লগাবথি সে জন বড় সেরান ॥ 

বিস্তাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান উমাপতি শুন, যে এই পদের অর্থ লাগাইবে ( করিবে ), সে জন 
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বড় চতুর । বিস্াপতির সমকালীন উমাপতি নামক একজন মন্ত্রী ছিলেন। কৰি ভাঁগতায় তাহাকে 

সম্বোধন করিতেছেন। 

রাধাককফণপদ্নাবলী বাতীত বিস্তাপতি শিববিষয়ক পদ রচনা! করিয়াছিলেন, এ কথ! এখন সকলেই জানেন 

ও মিথিলায় সেগুলি বিশেষ গ্রচলিত। 

উপসংহারে বিদ্যাপতিবিরচিত একটি অগ্রকাশিত স্তোত্র পাঠককে উপহার দিতেছি । এই স্তোত্র 

শক্তির । ভণিতায় শিবসিংহের নাম নাই, তাহার পিতা দেবগিংহ ও মাতা হাসিনী দেবীর নাম 

আছে। রাজপণ্ডিত হুইয়! (বস্তাপতির যে সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, বোধ হয় এই স্তোত্ররচনাকালে 

সেরূপ হয় নাই, কারণ যাক্কাকারী ব্রাহ্মণের মত তিনি দেবসিংহকে “যাঁচকজনের গতি” বলিয়! সন্বোধন 

করিয়াছেন। কিন্তু মূল স্তোত্র অতুলনীয়। পরিত্রাণ অথবা মুক্তির কোন প্রার্থনা নাই, আছে কেবল 

বিন্ময়াতিভূত জ্ঞানলিগ্ণার অজ্ঞানাদ্ধকারে জ্ঞানালোকের প্রার্থনা। ঘনকুঞ্চিতকেশশোভনে, নিখিল বিশ্বে 
বন্বমায়া প্রসারিণি, একে অনেক, সহত্রধারিণি, রিপুরঙ্গস্থলপূর্ণকারিণি, সিতাসিতবরণি, কালি পুপ্তীকূততিমিরমধ্য- 

বর্তিনি, বাশি বিমলবিস্ভাবিধায়িনি, গায়ত্রী-জননি, রবিমগ্ডল-উত্ভাসিনি, স্ুরসরিৎঅলকনন্দাচারিণি, ঝরিমুর্তিগেহিনি 

অজ্ঞাতসম্ভবে দেবি, প্রকাশিতা হও, প্রকাশিত হও! 

বিদ্বিত৷ দেবী বিদিত! হে! অবিরলকেস সোহস্তী। 

একানেক সহসকো ধারিনি অরিরঙ্গা পুরনস্তী ॥ 

কজ্জলরুপ তুঅ কালী কহিঅও উজ্জল রুপ তৃজ বানী। 
রবিমণ্ডল পরচণ্ড। কভিএ গঙ্গ! কছিএ পাঁনী ॥ . 

্রদ্ধাঘর ব্রহ্জানী কহিএ হররথর কহিএ গৌরী । 
নারায়ানঘর কমল! কছিএ কে জান উতপতি তোরী ॥ 

বিস্তাপতি কৰিবরে এহো! গাওল জাচক জনকে গতী। 

হাসিনী দেই পতি গরুড়নরাঁএন দ্নেবসিংহ নরপতী ॥ 
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কত ন জীবন সঙ্কট 
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কণ্টক দোর্সে কেতকি ... 

কবরী ভয়ে চামরি 

কবছ রসিক সঞ্ঞে। 

কমল ভঙ্গর জগ অছএ ... 
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করগু বিনতি জত 

করতল লীন 

কর কিসলয় সয়ন 

কর ধয় কর 

করছি মিলল রহ 
করঞ্জে! বিনঅ জত 

করে কুচ মণ্ডল 

করে কর ধরি 

কহু কহ এ সখি 

কহ কথি সামরি 

কহ কহ সুন্দরী 

কহ কহ সুন্দরী নকর.' 

কহ কহ সুন্দরী রজনী .. 

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ 
কহুত কহত সখি বোলত' 

কা লাগি বদন 

কাজর রুচিহর রয়নি .. 

কাজরে রাঙ্গলি সঞ্চে '.. 

কাজরে সাজলি রাতি .. 

কাননে কাতর 

কানন কাক কান হম -.. 
কানু মুখ হেরইতে 
কানন তমি ভমি কুক... 

কাননে কাননে কুন্দ ফুল 

কানুসে কুবি কর 

কানু হেরব ছল 

কামিনি করএ সনানে :*. 

কহল পিয়! ক 
কাছে ডরসি সখি 

পৃষ্ঠা । 
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পরকীয়া নায়িকা | 
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৫৩০ 

৫৪৬ 

১৮৬ 

৭০ 

১৭ 

৩৪ 

১৮১ 

না 

১৫৭৯ 

১৯৫ 

৩৭৫ 

৯০৮ 

২১১ 

২৬৩ 

৮৫ 

৮৭ 



৫৬৭ 

৫৭১ 

৬৩৪৪ 

৪৯৯ 

৫৭৩ 

২৭৮ 

৬৮৪ 

৬৯২ 

২১৫ 

৬২৯ 

৮০৬ 

৩৫০ 

১২ 

১৯২ 

৪8৫৫ 

২৩ 

পহিল বদরি কুচ 

পহিল পসা'র সংসার সার 

পহিল পিয়৷ মোর 

পিল বয়স মোর 

পহিলুকি পরিচয় 

পহিলহি রাধা মাধব 

পহিলহি চান্দ কলা 

পহিলহি কয়লহ হৃদয়ক... 

পহিলহি পরসএ 

পহিলহি চোরি আঁএল... 

পহিলহি সরস পয়োধর ... 

পচিলি পিরীতি পরান ... 

পক বচন ছল 

পালক্কে শয়ন 

পাশরইতে শরীর হোয় ... 

পিঅ রস পেসল 

পিআ সঞ্জো কব 

পিয় বিরহিনি অতি 

পিয়া পরদেশ আস 

পিয়া ছল চন্দ হম 

পিয়া যব আওব 

গীন কনয়া কুচ কঠিন ... 

গীন পয়োধর দূবরি 

পুছমো এ সথি 

পুন্ু চলি আবসি 

পুরল পুর পুরজন 
পুরুবক প্রেম অইলহু' ... 

পুরুব জত অপুরুব 
প্রণয়ি মনমথ করহি 

প্রথম জউবন নব 

প্রথম তোহর পেম 

প্রথম দরম রস 

81% 

ষ্ঠা। 

১৩৩ 

৪০৯ 

১২৪ 

৯৯ 

২৪২ 

২৬২ 

৩৪৬ 

৩৪৪ 

৩৪৭ 

৩৮৩৬ 

৩০৬ 

৩৪৮ 

১৩৬৭৯ 

৩৮১ 

১৪৮ 

১৭৬ 

৩১২ 

১১৩ 

পদ । 

২৪২ 

৪৯১ 

৭9০৭ 

১৪৬ 

১৯৬ 

৬৬৩ 

৯১ 

১৩০ 

৬৫৬ 

৫১৪ 

৩৪৬ 

৬৮৩ 

৭৬৭ 

১২০ 

৭৩ 

৮৪ 

৩৯৭ 

১২ 

১৬ 

পৃষ্ঠা । 

গ্রথম পহর নিসি ৮2 ১১১৪৩ 

প্রথম প্রেম হরি ন্ ১. ৩০১ 

প্রথম বয়স হম ৫ 8,৪১৩ 

প্রথম সমাগম ভুঁথল ... 2. একিট 

প্রথম সমাগম কে নহি ... ... ১১৯ 

প্রথম সমাগম ভেল রে... ১... ৩৯ন 

প্রথম সিরীফল গরবে ... ১... ৫৮ 

প্রথমক আদরে পুলক ... ১... ২৫৯ 

প্রথমহি অলক তিলক ... ৮. ৮২ 

প্রথমহি উপজল নব ... ... ৩৭৫ 

প্রথমভি কত জতন ... .... ৩১৬ 

প্রথমহি গিরি সম ... ... ২১৩ 

প্রথমহি বিহি সিনেহ ... ১... 8০৯ 

প্রথমভি রঙ্গ রভস ... ১8৪৫৯ 

গ্রাথমঠি সুন্দরি কুটিল ... .... ৮৯ 

প্রথমতি জদয় বুঝওলভ ... .....:8৭ 

প্রেম বতন মনি রি .... ১৭৩ 

প্রেমক গুন কতই  ... ২৪২ 

প্রেমক অন্কর জাত ... .১..:৪০২ 

হরগৌরা পদ্দাবলী। 

পঞ্চবদন হর হী ১,১৫8 

প্রথমহি শঙ্কর সান্গুর গেলা .....: ৫১৪ 

পান্তন আঁএল ভবানী ... ১১১৫০ 

গীসন ভাগ রহছল ... ১... ৫১৩ 

পরকীয়া নায়িকা । 
পরতহ পরদেশ পরহিক... ১১ ৫৩৬ 

পিয়া মোর বালক ... ৫৪১ 

প্রহেলিকা ৷ 

পঙ্কজ বন্ধু বৈরিকো ... ১,৫৫০ 

প্রথম একাদশ দই ... ৫৪৫ 



পদ । 

৭১৬ 

৭২৭ 

৫৫৭ 

২৮ 

5%৩ 

৮৪০ 

৪৮৮ 

৫৩২ 

৬৮৩ 

৮৪] 

৬১৩ 

১৫৭ 

১৫৮ 

২৩৭ 

২৩৫ 

৪৮২ 

ফ্ 

ফিরি ফিরি ভমরা 

ফুটল কুহ্থম নণ 
ফুটল কুন্থুম সকল 

কুল এক ফুলবারি 

ফুজলি কবরি অবনত ... 

ফজলে ও চিকুর রান্তক .. 

বৰ 

বএস কতএ তেজি 

বচন মমিঅ সম 

বচন রচন দ.এ মআানলি .. 

ধ্দন কামিমি হে 

বদন চাদ তোর 

বদন সরোরু» ভাসে 

বদন ঝপাবএ অলকক ... 

বরনাগর সাজই নাগরী .. 

বরিস এ লাগল 

বসন হরইতে লাজ 

বসন্ত রয়নি রঙ্গে 

বড় কৌশল তুয় 
বড় অন জঞ্চো কর 

বড়ই চতুর মোর 

বড়ি বড়াই সবে 

বাট বিকট ফনিমাল৷ 

বাজত ভ্রিগি দ্রিগি 

বাম! বয়ন নয়ন বহু 

বারি বিলাসিনি 

বারি বিলাসিনি আকুল... 

বারি বিলাসিনি আনবি... 

বারিস জামিনি 

বারিস নিসা মঞ্চে 

81৬/০ 

৪০৮ 

৬৩)০ ৪ 

১৩৫ 

৩১১ 

৩৮৬ 

১৮১ 

৯৮ 

৮৯ 

৯৮ 

১৯৪১ 

১৪৯ 

২৯৫ 

৬৪১ 

২১৩ 

৬ 

৫৮৪ 

১৬৮৪ 

৩৪৮ 

৩৭ 

৩১ 

৩ 

৯৫ 

বাবি বয়স তেজি 

বালা রমনি / 

বিকে গেলিছ' মাধুর .. 

বিগলিত চিকুর 

বিছোহ বিকল ভেল 

বিধি বসে তুয় সঙ্গম 

বিচ দোষে পিয় 
বিমল কমল মুখি 

বিরহ বেয়াকুল বকুল .. 

বিপথ অপত তরু 

বিহ মোর পরসন 

বুঝল মোহে ভরি 

বুঝহি ন পারল 

বুঝব ছয়লপন আজ 

বোললি বৌল উত্ভিম ... 

বোলিতনু সাম 

হরগোৌরী পদাবলী । 

বাধএ বিকট জট 

বিকট জটাচয় কিছু নই... 
বিদিত৷ দেবী বিদিতা . 

বুঢ়হু বএস হর | 
বেরি বেরি অরে শিব ... 

গঙ্গাগীত । 

বড় স্থুখ সাধে পাওল ... 

ব্রহ্ম কমণ্ডলু বাস 

পরকীয়! নায়িকা : 

বালম নিঠুর 788 

প্রহেলিক]। 

বন্থ বিস পাবে 

বিরহ অনল আনি 

১২৮ 

৪৩ 

৩৫৪ 

১৬০ 

৪৬৭ 

৫২. 

২৩১ 

৪৩০ 

৪৮৩ 

৫১৭ 

৫১৬৩ 

৪৯৯ 

৫১৭ 

৫১৪ 

৫২৪ 

৫২৫ 

৫৩৮ 

৫৫১ 

৫৫৩ 



৪৫৩ 

৫৯৩৬ 
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১১ 

১২১ 

৩২৪ 

১২ 

৬০২ 

€&২চ 

৭88 

৩৭ 

ভু 

ভমইতে ভমর ভরমে 

ভরি নায়র কোর 

ভল ভেল দম্পতি 

ভাবিনি ভল ভএ 

ভৌহ ভাঙ্গি লোচন 
ভৌহ লত৷ বড় দেখিঅ... 

হরগৌরী পদাবলী । 
তল হর ভল হরি 

ম 

মঞ্ঞে ছলি পুরুব 

মঞ্জে তো আজ 

মদন কুঞ্জ পর বৈসল 
মদন কুঞ্জ তেজি 

মদন মদালসে হাম 

মধু রজনী সঙ্গহি 

মধুসমবচন 

মধু খতু মধুকর 

মধুপুর মোহন 

মধুর মধুর পিকরব 

মনমথ তোহে কি কব... 

মন ছল ন টুটব 

মনসিজজ বানে মোর 
মন পরবশ ভেল ৃ 

মন্দিরে অছলে! সহচরি... 

মলয় পবন বহু 

মলয়ানিলে সাহর 

মলিন কুন্ুম তন 
মাধব আএ কবার 

মাধব অবলা 

মাধব ই নহি উচিত 

80০ 

পৃষ্ঠা । 

২৭৭ 

৩৬০ 

১৮ 

৪২২. 

৭৬ 

২৩৪০ 

৫৩ 

৪৮৯ 

৩০৪ 

২৪১ 

৩৯৮ 

২৫০ 

৪৬ 

৪২০ 

২১১ 

৪১৯ 

১৯৮ 

পদ । 

১৬৩ 

৫২১ 

৭৪৭ 

৭৬৪ 

২৮৫ 

৭৮৫ 

৩৭৫ 

৭৫০ 

৪6৭৩ 

৭6০ 

৩5৫ 

শে 

মাধব এ বেরি 

মাধব করিঅ নুমুখি 

মাধব কঠিন হৃদয় 

মাধব কঠিন হৃদয় 

মাধব কত পরবোধব 

মাধব কত তোর করব... 

মাধব কি কহব 

মাধব কি কহব সে বিপরীতে 

মাধব কি কহব তোহরে৷ গেয়ানে ... 

মাধব জানল ন 

মাধব তোছে জন্ত 

মাধব দর্জম্ মানিনি 

মাধব দববরী পেখলু 

মাধব দেখলি 

মাধব ধনি আয়লি 

মাধব ন যাই পেখহ 

মাধব নিপট কঠিন 

মাধব পেখলু সে ধনি ... 

মাধব বচন করিয় 

মাধব বিধুবদন! 

মাধব বুঝল তোহর 

মাধব বহুত মিনতি 

মাধব মাস তাঁথি 

মাধব স্ুমুখি মনোরথ ... 
মাধৰ সে অব সুন্দরি .. 

মাধব সুন্দরী নয়নক 

মাধব হমর রটল 

মান পরীহর হে 

মানিনি অরুন পুরুব 

মানিনি আব উচিত ... 

মানিনি কুন্থুমে রচলি ... 

মাঁনিনি মান আবহ 

২৯০ 

6৬০ 

২৪৪ 

৪৫৩ 

১৭৪ 

৪৬৯ 

চি 

86৮ 

২৮৭৯ 

২১৩ 

৪৯৬ 

৪৩৫ 

৩১৯ 

৪৪8৫ 

৪৪৩ 

৪১৬ 

২১৬ 

২২৩ 

২৫২ 

২২৩ 

২২ 
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৪১৫ 

৪৩১ 

২৪৬ 

শ৩০ 

৭২ 

৬৯৭৯) 

৬৭০ 

৯৫ 

১ 

৭ 

৩২ 

১৩ 

১৪ 

৯৯ 

২৭৪ 

মানিনি হম কহিঅ 
মালতি মন জঙ্গ 

মালতি মধু মধুকর 

মাসে পখে উগএ 

মাস অখাঢ় উন্নত 

মুখ দরসনে সখ 

মুখ তোর পুনিমক 

মুখ যব মাজল 

মুদিত নয়নে হিয় 

মৃগমদ পঙ্ক 

মোর বন বন শোর 

মোরাহি রে অনা 

মোরি অবিনএ জত 

মোহন মধুপুর 

মোহি তেজি পিয়৷ মোর 

হরগৌরী পদাবলী । 

মোর নিরধন ভোরা 

মোর বৌরা দেখল রা 

পরকীয়া নায়িকা । 
মোরাহিরে অঙ্গন! পাকড়ী 
মোরাহি জে ত্গন৷ চ্দনকের 

প্রছেলিক!। 
মাধব আবে বুঝল ... 
মাধব দেখলি মোঞ্চে ... 

য 

যতনে যতেক ধন 

যদি তোরা নহি 

8|,/৬ 

পৃষ্ঠা। 

২৫৩ 

২২১ 

২৬৪ 

৩ 

৪৩৬ 

২৭ 

৩২৪ 

৫৬ 

১৪৯ 

৪৩৮ 

৪৭৮ 

৪৬২ 
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৫১১ 
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€৪২ 

৫৪৩ 
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৫৫১ 
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৫৫ 

২৬৩ 

১৬৩ 

২৯৪ 

৫৩৬ 

২৬১ 

৫৯২ 

৫১২ 

৪৬৮ 

৫৪৯ 

৫৪৩ 

৯১৭ 

২০৫ 

৭৪১০ 

৩৮৫ 

৭৮৮ 

১৯৪ 

৫৫০ 

২১৭ 

৩১২ 

৭৯২ 

৩০১ 

৪৭৫ 

১৫ 

৬৩৯) 

শ২১ 

৫৪ 

৯৭ 

ধহা৷ ধহা৷ পদ যুগ 

রজনী শেষ বর 

রতি স্থবিশারদ 

রয়নি কাজর বম 

রষ্নি সমাপলি ফুলল ... 
রয়নি সমাপলি রহলিছ ... 
রসিকক সরবস 

রাধা মাধব রতনহি 

রাধা বদন হেরী 
রাধা মাধব সুমধুর 

রামা অধিক চিম 

রামা তোরি বড়াউলি ... 

রাম হে সপথ 

রাম হে কী আব 

রামা হে সে কিয় 

রাহিক নবিন প্রেম 

রাহী যব হেরল 

রাছু তরাসে টাদ 

রাহ মেঘ ভএ 

রিতু রাজ আজ 

রিপু পচসর জানি অবসর 

রোপলভ পু লু 

লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল ... 
লতা তরুঅর মণ্ডপ. ... 

ললিত লতা জানি 

লহ কয় কহুলহু 
লাখে তরুঅর 
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বিদ্যাপতি। 

বন্দনা । 
১ 

( দৃতীর উক্তি) 
নন্দক নন্দন কদম্থেরি তরু তরে 

ধিরে ধিরে মুরলি বলাব। 

বেরি বেরি বোলি পঠাৰ ॥২ 

সামরী তোর! লাগি 

অনুখনে বিকল মুরারি ॥৩। 

জমুনাক তির উপবন উদবেগল 

ফিরি ফিরি ততহি নিহারি। 

গোরস বিকে মবইতে জাইতে 

জনি জনি পুছ বনমারি ॥৫| 
তোহে মতিমান স্থমতি মধুসূদন 

বচন স্তবনহ কিছু মোরা । 

তনই বিষ্ভাপতি সন বরজৌবতি 
বনদাহ নন্দকিসোরা ॥৭। 

রাগতরঙ্গিণী। 

ভটিয়ালবরাঁড়ী ছন্দ । ২৫ হইতে ২৭ মাত্রা । 

১। ননাক--নন্দের। বলাব--বাঁজায়। ২। সময় 
_ঘর্শন ও মিলনের নির্দিষ্ট সময়। বইসল-_ বসিয়া, 

বসিল। বেরি বেরি-বার বার। বোলি--কথা, 

আহ্বান। পঠাব--পাঠায়। ১-২। নন্দের নন্দন 

কদঘ্বের তরু তলে ধীরে ধীরে মুরলি বাজায়। সঙ্কেত- 

নিকেতনে বসিয়া (মিলন ) সময় (আগত জানিয়া ) 

বারবার আহ্বান পাঠায় ( বাণীতে ডাকে )। 

নাম সমেতং কৃত সন্কেতং বাদয়তে মৃদু ব্রেখুং। 

গীতগোষিদ 

৩। সামরী-শ্ঠামা, সুন্দরী | 

শীতে সুখোষ্সর্ধা্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতল!। 
তন্থুকাঞ্চনবর্ণাভা সাঁসত্রী শ্তামেতি কথ্যতে ॥ 

ত্রীষ্তামা শিখরিদ্রশন! পরুবিষ্বাধরোষঠী। 
মেধদুত। 

্শ্থাবৈবর্তপুরাণে (শ্রীকষ্চ জন্মখণ্ডে ১২৭ অধায়ি ) 

রাধার বর্ণনা এইরূপ-_- 

রতিশ্বরা কোমলাঙ্গী কাস্তবক্ষংস্থস্থিতা। 
শীতে স্খোষণ সর্বাঙ্সী 'গীষ্মে সা সুথশীতল! ॥ 

তোর! লাগি--তোর জন্য । অনুখনে-_অনুক্ষণ। 

৪। উদবেগল--উদ্দিগ্ন হইল। ততহি--সেই 

দিকেই। 
৫। গোরস-দুগ্ধী। বিকে--বিক্রয় করিতে। 

অবইতে-_-আসিতে। জনি জনি-_প্রত্েক রমণী। 

(পুং জন- পুরুষ; শ্রী, জনি-_রমণী )। পুছ- 

জিভাসা করে। বনমারি--বনমালী। 

৩-৫। নুন্দরি, তোর জন্য মুরারি অন্ুক্ষণ বিকল। 

যমুনার তীরে উপবনে (ভ্রমণ করিতে করিতে) ফিরিয়। 
ফিরিয়। সেই দিকেই (আগমনের পথ ) দেখিয়া উদ্িগ 
হইল) দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া! আসিতে যাইতে প্রত্যেক 
রমণীকে ( গোগীকে ) বনমালী (তোর কথা ) জিজ্ঞাসা 

করিতেছে। 
৬। তৌহে--তোর প্রতি । মতিমান-__অনুরক্ত। 

৭| ভনই-কহিতেছে। বরজৌবতি-_যুবতীশরেষ্ঠ। 
বন্দহ--বন্দনা কর। 

৬-৭। (হে) নুমতি, আমার বচন কিছু শুন, মধু 

হৃদ্ন তোর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। বিগ্তাপতি কহি- 
তেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর। 



রাধাবন্দন! | 

দেখ দেখ রাধা রূপ অপার। 

অপরুব কে বিহি আনি মিলাওল 

খিতিতলে লাবনি সার ॥২। 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়ত 
হেরএ পড়ই অথীর । 

মনমথ কোটি মন করু যে জন 
সে হেরি মহি মাহ গীর ॥8। 

কত কত লখিমী চরণতল নেউছয় 

রঙ্গিনি হেরি বিভোরি । 

করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ 

অহোনিশ কোর অগোরি ॥৬| 

হরিপদ ছন্দ । ২৭ মাত্রা। ১৬ ও ১৯মাত্রায় 

বশ্রাম। প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা-_রাধারূপ অপার। 

২। “আনি মিলাওল” বিগ্বাপতির রচনায় এই 

শব্হ্য়ের প্রয়োগ পুনঃ পুনঃ লক্ষিত হয়। আনিয়া 

মিল্মইল। 

১-২। দেখ দেখ বাঁধা রূপ অপারা। 

মদন মোহন বাহিতে অন্ুখণ 

লাবণী প্রেম অমিয়! রস ধারা ॥ 
মাধবদাস। 

৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হেরিয়া অনঙ মুচ্ছিত, অস্থির 
হইয়া পড়ে। 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম 

রজিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়! | 
গোবিন্দাস। 

৪। যে কোটি মম্থ মথন করে মে (মাধব) 

দেখিয়! ধরলীতলে ( মধ্যে ) পতিত হয়। 

মনমথ কোটি মথন করু এছন। 

জ্ঞানদাদ। 

নীকে বনি আওয়ে হো! ননদলাল। 

মনমথ মথন তউহ যুগ ভঙ্গিম 
কুবলয় নয়ন বিশাল। 

গোবিন্দদাদ। 

মনমথ মথন মথনিবর 

রাইক চরণ শরণ নহো! ছোর। 
রাধামোহন। 

মনমথ কোটি মথন করু যো জন 

সো ভুয়া চরণ ধেয়ায়। 

ধরণী। 

৫। নেউছয়__ নির্শঙ্ছন করে। 

৫-৬। কত কত লক্ষী চরণতলে নির্মঞ্ছন রূপে 

থাকে, রঙ্গিণীকে (রাধাকে ) দেখিয়া বিভোর হয়। 

মনে অভিলাষ € হয়) পদপস্কজ অহনিশ কোলে 
আগলাইয়া রাঁখি। 

ভণিতা নাই। পদকপ্পতরু হইতে গৃহীত। পরবর্তী 

বৈষ্ণব কবিদিগের অন্থুকরণের কয়েকটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত 

হুইল। ূ 

বয়ঃসন্ধি । 
৩, 

( দৃতীর উক্তি ) 

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল। 
শ্রবণক পথ দুহ্ু লোচন লেল ॥২। 

বচনক চাতুরি লু লু হাস। 

ধরনিয়ে টাদ করল পরগাস ॥8। 

মুকুর লই অব করত শিল্পার। 
সখি পুছই কৈসে স্থরত বিহার ॥৬। 

নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি । 

হসইত অপন পয়োধর হেরি ॥ ৮। 

পহিল বদরি সম পুন নবরল্গ । 

দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ॥ ১০ 



বিষ্যাপতি | ৩ 

মাধব পেখল অপরুব বাল! । 

শৈশব যৌবন দুহু এক ভেল! ॥১২। 
বিষ্ভাপতি কহ তুহু অগেয়ানি। 

দুহু এক যোগ ইহকে কহ সয়ানি ॥ ১৪। 

চৌপই ( চতুষ্পদী ) পর্বতীয় বরাড়ী ছন্দ, 

ছন্দোলতায় জয়করী ছন্দ । 

১৫ মাত্রা । প্রত্যন্তর নাই । 

১। পাঠীস্তর, শৈশব দল নব যৌবন তেল। 

২। ছুই চক্ষু শ্রবণের পথ লইল-_চক্ষে কটাক্ষ 

আরম্ত হইল। 
৩। বচনক-_বচনের। লহু__লঘু। 

৪। ( যৌবনাগমে রূপ বাড়িয়া) ধরণীতে চন্দ 

প্রকাশ করিল। 

শিঙ্গার-_শৃঙ্গার, বেশভূষ! | 

৬। পুছই-_জিজ্ভাসা করে। কৈদে--কইসে, 

কেমন। 

৭। উরজ--পয়োধর। বেরি--বার। 

৮। ন্মিতং কিঞ্চ্বক্তে, সরল তরলো দৃষ্টিবিভবঃ 
পরিস্পন্দোবাচামপি নববিলাসোক্তি সরসঃ। 

গতীনামারস্তঃ কিসলয়িত লীল! পরিকরঃ 

স্পৃশস্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিহ ন হি রমাং মুগদৃশঃ ॥ 

৯। ব্দরি--বয়ের, বের, কুল (ফল )। নবরঙ্গ - 

নারঙ্গ লেবু। 

১০। অগোরল-_-আগুলাইল। (দেহে আপনার 

অধিকার হইয়াছে জানিয়৷ ) দিনে দিনে মদন প্রহরা 

দিতে লাগিল। 

১১। পেখল- দেখিলাম । 

১২। ভেলা--হইল। 

১৩। তু্ু_ তুই, তুমি। অগেয়ানী --অজ্ঞানী। 
» ১৪ ইহকে-_ইহাকে। সয়ানি--কিশোরী,চতুরা। 
২. ১১১৪ | (দূতী কহিতেছে ) মাধব, অপরূপ বালা 
দেখিলাম, ( তাহাতে ) শৈশব যৌবন ছুই এক হইল। 
বিগ্কাপতি কহিতেছে (দূতীকে ), তুই অজ্ঞানী 

অপরুব--অপরূপ। 

(নির্বোধ ), দুইয়ের (শৈশব ও যৌবনের) একযোগ, 

ইহাকে কিশোরী কহে। 

৪ 

( মাধবের উক্তি ) 

শৈশব যৌবন দরশন ভেল। 

দুন্ু দল বলে দন্দ পরি গেল ॥২। 

কবনু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি। 

কবহছু ঝাপয় অঙ্গ কবহু উদ্ধারি ॥8। 

অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল। 
উরজ উদয় থল লালিম দেল ॥৬। 

চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান ॥ 

জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥৮ 

বিষ্ভাপতি কহ শুন বর কান। 

ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥১০। 

পর্ববতীয় বরাড়ী ছন্দ। 

১-২। শৈশব ও যৌবনে দর্শন হইল) উভয়ের 

সৈন্ঠবলে ছন্দ পড়িয়া! গেল (শৈশব ও যৌবন একত্র 

থাঝ্তে পারে না, এজন্ত উভয় দলে কলহ আরম্ত 

হইল, কে বালার দেহ অধিকার করিবে )। 
৩। কবহু__কখনও। কচ--কেশ। 

৪ | বিথারি- বিস্তারিত করে। 

৫ উধারি--উদঘাটন করে, খুলিয়৷ ফেলে। 
৬। উরজ উদয় থল-_পয়োধরের উদযস্থল। 

লালিম-লালিমা (মৈথিল শব), লোহিতাভা । 
গীতচিন্তামণিতে এই স্থলে আর ছুইটা শ্লোক 

আছে 

শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহ। 

, খত দেই তেঞল ব্রিবলি তিন রেহ। 

অব যৌবন তেল বন্কিম দীঠ। 
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ ॥ 

শৈশব (যৌবনের সহিত যুদ্ধে না পারিয়া) শপী- 
মুখীর দেহ ছাড়িল। পরাজয় শ্বীকার করিয়া) 



৪ বিদ্ভাপতি। 

ব্রিবলী (স্বরূপ) তিনটা ( নাকে ) খত ত্যাগ করিল 

(দিয়া গেল)। এখন যৌবনাগমে দৃষ্টি বঙ্কিম (কুটিল) 
হইল, লজ্জা উৎপন্ন হইল, হাসি মিষ্ট হইল। 

৭। ভান-_জ্ঞান। 

৮। মুদিত, মোদিত ( আনন্দিত ) নয়নে মনসিজ 

জাগিল। 

কীর্ডনানন্দের ভণিতা এইরূপ-_ 
ভনই বিগ্তাপতি স্ুন বর কান। 

বালা অঙ্গে লাগল পাচবান ॥ 

৫ 

(দৃতীর উক্তি) 
শৈশব যৌবন দরশন ভেল। 
দু পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥২। 

মদনক ভাব পহিল পরচার। 

ভিন জনে দেল ভিন অধিকার ॥8। 

কটিক গৌরব পাঅল নিতম্ব । 
একক খীন অওকে অবলম্ব ॥৬৷ 

প্রকট হাস অব গোপত ভেল। 

উরজ প্রকট অব তহ্ছিক লেল ॥৮ 
চরণ চপল গতি লোচন পাব । 

লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥১০। 
নব কবিশেখর কি কহইত পার। 

ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার ॥১২। 
পদকল্পতরু। 

পর্বতীয় বরাড়ী ছন্দ। 

২। শৈশব ও যৌবন, ছুই পথ দেখিতে মনসিজ 
গমন করিল। 

৩। পহিল পরচার-_ প্রথম প্রচারিত (প্রেকাশিত) 

হইল। 
৬। একক-_একের (নিতম্ব )। অওকে-অপরে 

কেটি)। 

৫-৬। কটির গৌরব (গুরুতা) নিতম্ব পাইল, 
একের (নিতম্বের) ্ষীণত৷ অপরে (কটি) পাইল। 

৭-৮। প্রকট হান্ত এখন গুপ্ত হইল, উহার 
(হান্তের) প্রকটতা উরজ লইল। তহ্নিক-_-তাহাঁর। 

৯-১০। চরণের চপল গতি লোচন পাইল, লোচনের 

ধৈর্য্য পদতলে গেল। 

১১-১২। নব কবিশেখর (বিষ্ভাপতি) কি কহিতে 

পারে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বাবহার । 

শ্রোণীবন্ধস্তাজতি তন্থুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ 

পদ্ভ্যাং মুস্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিত৷ লোচনাভ্যাম্। 

বঙ্ষঃ প্রাপ্তং কুচ সচিবতামদ্দিতীয়স্ত বক্তং 
তদ্গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্লিতো যৌবনেন ॥ 

কাব্যপ্রকাশ। 

কবিশেখর বিগ্যাপতির উপাধি। তাহার পূর্বে 

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচাধ্য নামে মিথিলায় 

সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে 

নব কবিশেখর কহিত। 

(দুতীর উক্তি) 

কিছু কিছু উতপতি অস্কুর ভেল। 

চরণ চপল গতি লোচন লেল ॥২। 

অব সব খন রহ আচরে হাত। 

লাজে সখিগণে ন পুছয় বাত ॥8। 

কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি । 

হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি ॥৬ 

তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম। 

রোয়ল ঘট উচল কয় ঠাম ॥৮৷ 

শুনইতে রস কথা থাপয় চীত। 

যইসে কুরঙ্গিনি শুনএ সঙ্গীত ॥১৩। 

শৈশব যৌবন উপজল বাদ । 
কেও ন মানএ জয় অবসাদ ॥১২। 

বিষ্ভাপতি কৌতুক বলিহারি। 
শৈশব সে তনু ছোড় নহি পারি ॥১৪। 



রিদ্যাপতি। ৫ 

পর্ববততীয় বরাড়ী ছন্দ। 

১। অস্কুর--উরজান্কুর। 
৫-৮। হে মাধব, বয়সের সন্ধির (কথা) কি কহিব! 

দেখিলে কন্র্পেরও মন বীধা পড়ে । তথাপি (বন্দী 

হইয়াও) কন্দপ (কিশোরীর) হৃদয়ে উচ্চ স্থান দেখিয়া 

(উচল করি ঠাম) অনুপম ঘট রোপণ করিল। 

৯। থাপয়- স্থাপন করে। 

১১। উপজল বাদ-_কলঙ উপস্থিত হইল। 

১২। অবসাদ- পরাজয় । 

১৪। শৈশব সে দেহকে ছাঁড়িতে পারে ন।। 

৫ 

(দৃতীর উক্তি) 

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন। 

বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খান ॥২। 

আবে মদন বড়াওল দীঠ। 

শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥8। 
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ। 
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ ॥৬ 
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ। 
উপঞ্জল লাজ হাস ভেল মীঠ ॥৮ 
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ । 

দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ ॥১০। 

তকর আগে তোহর পরসঙ্গ | 

বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ ॥১২। 
স্বকবি বিদ্কাপতি কহ পুন ফোয়। 
রাধারতন জৈসে তুয় হোয় ॥১৪। 

পর্বতীয় বরাড়ী ছন্দ। 

২। মাঝ_-কটি। 

স্তনতট মিদ মুতঙং 
নিম়োমধ্যঃ সমুন্লতং জঘনং। 

৩। আবেস্-এখন। মদন দৃষ্টি বাড়াইল (শৈশবকে 
তাড়াইয়! শ্বয়ং অধিকার করিবার জন্ত)। 

৪1 সকল শৈশব (শৈশবের সকল সৈন্য, মকল 

লক্ষণ) চমকিয়৷ পৃষ্ঠ দিল (পলায়ন করিল)। 

১০। দলপতির (শৈশবের) পরাভবে সৈন্যের ভঙ্গ 

হইল। 

১১। তকর-_-তাহার। আগে-সন্মুখে । তোহর-_ 

তোমার, তোর। পরসঙ্গ--প্রসঙ্গ ৷ 

১১-১২। তাহার সাক্ষাতে তোমারই কথা (প্রসঙ্গ ) 

হয় (যাহাতে তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে )) 

বিবেচনা করিয়! (এরূপ) করিব যাহাতে কাজ না ভঙ্গ 

হয় (সাবধান হইয়। চতুরতার সহিত কথা পাঁড়িৰ 

যাহাতে কাজ না পণ্ড হয়)। 

১৩। ফোয়_ খুলিয়া 
১৩-১৪। সুকৰি বিগ্যাপতি আবার খুলিয়া (স্পষ্ট 

করিয়া ) কহিতেছে, যাহাতে রাধারত্র তোমার হয় 

(এমন চেষ্টা করিব)। কীর্তনানদ্দের ভণিতা-- 

ভনই বিদ্তাপতি সুন গুনবান। 

দিনে দিনে সুন্দরি ভৈ গেল আন ॥ 

৮ 

(দূতীর উক্তি ) 

পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ । 

দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়য় অনঙ্গ ॥২। 

সে পুন ভই গেল বীজক পোর। 

অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর ॥৪। 
মাধব পেখল রমনি সন্ধান । 

ঘাটহি ভেটল করত সিনান ॥৬। 

তনু শুক বসন হিরদয় লাগি। 
যে পুরুখ দেখব ভাকর ভাগি ॥৮ 

উরহি লোলিত টাচর কেশ। 
চামরে বাঁপল কনক মহেশ ॥ ১৩ 

ভনই বিদ্ভাপতি শুনহ মুরারি। 

স্থপুরুধ বিলসয় সে বরনারি ॥১২। 



৬ বিদ্যাপতি। 

২। পীড়য়-_পীড়ন করে, ক্রেশ দেয় । 

৩। যীঞ্ক পোর-_বীজপুর। 

৪। সিরিফল-_শ্রীফল। জোর--জোড়া। 

উত্তেদং প্রতিপঞ্চ পক্ধ বদরীভাবং সমেত্য ক্রমাৎ 

গুল্নাগারুতিমাপা পৃগপদবীমারুহথ বিষশ্রিয়ম। 

লন্ধা তাল ফলোপমাং চ ললিতীমাসাস্ত ভূয়োহধুনা 
চঞ্চকাঁঞ্চন কুস্ত জন্তর্পমিমীবন্তাঃ স্তনৌ বিভ্রতঃ ॥ 

€ । পেখল-_দেখিলীম | 

৬। ঘাটে তাহাকে স্নান করিতে দেখিলাম । 

৭। গুক-ন্ুকুমার, কৌমল। (তাহার) তনু 

কোমল, হৃদয়ে ( বক্ষে) (আর্র) বন্তর লাগিয়া (জড়িত 

হইয়া) রহিয়াছে । 

৮1 পুরুখ_ পুরুষ । দেখব--দেখিবে। তাকর-_ 

তাহার। ভাগি--ভাগ্য। | 

৯ উরহি-_বক্ষে। লোলিত-_'ঢুলিতেছে, ল্িত | 

১০। স্বর্ণ শস্তু (পয়োধর) যেন চামরে ঢাকিল। 

১২। সুপুক্ষ সেই শ্রেষ্ঠ নারীর (সহিত) বিলাস 

করে। 

নি 

( মাধবের উক্তি ) 

খনে খন নয়ন কোন অনুসরই । 

খনে খন বসনধূলি তনু ভরই ॥২। 

খনে খন দশন ছটা ছুট হাস। 

খনে খন অধর আগে গন বাস 08) 

চউকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ । 

মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥৬। 

হৃদয় মুকুলি হেরি হেরি থোর। 

খনে আচর দই খনে হোয় ভোর ॥৮ 

বালা শৈশব তারুণ ভেট । 

.লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ ॥১০। 

, বিষ্ভাপতি কহ শুন বর কান। 

ভরুণিম শৈশব চিহ্ছই ন জান ॥ ১২। 

পাদধাকুলক ছন্দ | ১৬ মাত্র! । 

১। খনে- ক্ষণে । ক্ষণে ০০০০০ 

করে (অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে )। 

২। ক্ষণে ক্ষণে অসংযত বস্থ ধূলিলুঠিত ই 

দেহকে ধূলিপূর্ণ করে। 
৩। ছুট- ছোটে, মুক্ত হয়। ক্ষণে ক্ষণে হানতে 

রশনের ছট। মুক্ত হয় (প্রকাশ পায়)। ব্জদেশের 

বিকৃত পাঠ_-ছটাছট। 

৪1 গহু-_গ্রহণ করে। অধরের আগে (সম্মুখে ) 

বাস গ্রহণ করে ( মুখে কাপড় দেয় )। 

৫1 চউকি- চমকিয়া। মন্দ_ধীরে। 

৬। মন্মথের পাঠের (শিক্ষার) পথম চেষ্টা । 

ক্ষণং সরলবাক্ষণং ক্ষণমপাঙ্গ সংবীক্ষণং 

ক্ষণং রসি খেলনং ক্ষণমতীব তূষাদরঃ। 

ক্ষণং দ্রুততর! গতিঃ ক্ষণমতীব মন্দাগতিঃ 

ক্ষণ ক্ষণ বিলক্ষণং জয়তি চেিতং হুক্রবঃ ॥ 

৭। মুকুলি_ মুকুল। থোর-_অল্প। 

৮। হোয়--হয়। ভোর ভোলা! । 

৭-৮। হ্বদয়জাত মুকুল (পয়োধর) অল্প দেখিয়া 

দেখিয়৷ (বারম্বার দেখিয়া), ক্ষণে বক্ষে অঞ্চল দেয়, 

ক্ষণে (দিতে ) ভুলিয়া যায়। 

৯। তারুণ-_তারুণ্য । ভেট- দেখা, সাক্ষাৎ । 

১০। লখই-লক্ষ্য করিতে । পারিঅ-_-পারি। 

জেঠ--জ্যেষ্ঠ। কনেঠ_ কনিষ্ঠ। 

৯-১০ | বালিকায় শৈশব (ও) যৌবনের সাক্ষাৎ 

হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লক্ষ্য করিতে পারি না ( শৈশব 

প্রবল কি যৌবন প্রবল তাহা বুঝিতে পারি না! )। 

১১। ব্র- শ্রেষ্ঠ, সুন্দর । কান-_কানাই। 

তৃতীয় প্লোকের পর গীতচিস্তামণির পাঠ স্বতন্।-_ 

দূততী সয়ানি করহ সোই ঠাট। 

পণ্ডিত হমহি পঢ়ায়ব পাঠ ॥ 

চেতন মধু ঝযকেতন মন্দ । 

অবগহি লেই শিখাও রসযন্ত্র 



বিদ্যাপতি | থ 

অপন তন কার্চন হমে দেই। 

ধতনহি প্রেমরতন ভরি লেই ॥ 
বি্ভাবল্লত ইহ আজীব। 
ইহ বিদ্ু দৃক জীউ ন জীব ॥ 

“বিগ্ভাপতি” স্থানে “বিষ্ঠাবল্লভ” প্রয়োগ এই পাঠে 
দেখা যায়। আজীব--কহে। 

্ 

(দূতীর উক্তি ) 

খন ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝে । 

বেকত অঙ্গ ন ঝপাবয় লাজে ॥ ২। 

বাল! জন সঙ্গে যব রহই | 

তরুনি পাই পরিহাস উহি করই ॥ ৪ 

মাধব তুয় লাগি ভেটল রমণী । 

কে কন্ধ বালা কে কন্ত তরুণী ॥ ৬। 

কেলিক রভস যব খুনে আনে । 

অন্তএ হেরি ততহি দএ কানে ॥ ৮। 

ইথে যদি কেও করএ পরচারী । 

কীদন মাথী হসি দএ গারী ॥ ১০। 

স্থকৰি বিস্ভাপতি ভানে। 

বালা চরিত রসিক জন জানে ॥ ১২। 

পাদাকুলক অথব! শারঙ্গী মালব ছনন | ১৬ মাত্রা । 

১। ক্ষণকালও গুরুজনের মধ্যে থাকে না (তাহা- 

দিগের সাক্ষাতে অধিক সন্পম করিতে হয়)। 

২। বেকত-_্যক্ত। অঙ্গ ব্যক্ত হইলে লজ্জায় 
ঢাকা দেয় না ( এখনও লজ্জান্ঞান 'প্রবল হয় নাই)। 

৪। তঁহি--সেইজন্যা, অতএব। 
৩-৪। যখন বালিকাধিগের সঙ্গে থাকে, তাহার! 

(তাহাকে ) তরুণী পাইয়া (মনে করিয়া) (সেই 

কারণে ) পরিহাস করে। 
€। তুয় লাগি--তোমার লাগিয়া, তোমার জন্ত ৷ 
৬। কেহ ( তাহাকে ) বাঁলিক! বলে, কেছ তরুণী 

বলে। 

৭। কেলিরভস-_কেলিরহন্য, কেলি কৌতুক । 

যব-_যখন। আনে--অপরের নিকট। 

৮। অনতএ--অন্তত্র, অন্য দিকে | ততহি-_-সেই 

স্থানে, সেই দিকে। অন্ত দিকে দেখিয়া সেই 

দ্বিকে কাণ দেয় । 
৯। পরচারি---প্রকাশ, ঠাট্টা, নিন্দা । 

১০। হাসি কান! মাথাইয়া ( কতক রাগিয়া, কতক 
কৌতুক করিয়া! ) গালি দেয় । 
১২। বাল! চরিত---কিশোরীর স্বভাব । 

১১ 

(দৃতীর উক্তি ) 
ভৌহ ভাঙ্গি লোচন ভেল আড় । 
তৈঅও ন শৈশব সীমা ছাড় ॥ ২। 

আবে হসি হৃদয় চীর লএ থোএ। 

কুচ কঞ্চন অস্কুরএ গোএ ॥ ৪। 

হেরি হল মাধব কএ অবধান। 

জৌবন পরসে স্থমুখি আবে আন ॥ ৬। 

সখি পুছইতে আবে দরসএ লাজ । 

সীচি স্বধাএ অধ বোলিঅ বাজ ॥ ৮। 

এত দিন শৈশবে লাওল সাঠ। 
আবে লবে মদনে পঢ়াউলি পাঠ ॥ ১০ । 

নেপালের পু'খি। 

পাদাকুলক ছন্দ । 

১-২। ক্রভাঙ্গিয়া (ক্রভঙ্গ করিতে শিখিয়াছে ), 

লোচন আড় হইল (আড় দৃষ্টি হইল), তথাপি 
শৈশব শীম! ছাড়ে না৷ ( শৈশব তাহার দেহকে ত্যাগ 
করিতে চাহে না)। 

৩-৪। এখন হাসিয়া বস্ত্র লইয়া হৃদয়ে রাখে বক্ষে 
কাপড় দেয় ), কাঞ্চন (বর্ণ )কুচাস্কুর গোপন করে । 

৫। হল (এই শব নান! অর্থ ব্ঞ্রক, অপর ক্রিয়ার 

সহিত ব্যবহৃত হয় )--চল। 
৬। আন- অন্ত । 



৮ বিদ/াপতি। 

৫-৬। মাধব, অবধান পূর্বক দেখিয়! চল (লও) ৮1 মধুক মাতল-__মধুপানে মন্ত। 
যৌবনের স্পর্শে সুমুখী এখন অন্য (রূপ) হইয়াছে। ৯-১০। ভ্রর কথ! জিজ্ঞাসা করিও না, মদন ( যেন 

৭। দ্ররসএ_ দেখায়। ৮। সীচি__সিঞ্চন করিয়া। ক্রধন্ুতে ) কজ্জলের গুণ জুড়িয়াছে। 

অধ-_অর্দ। বোলী-_কথা। বাজ-_কহে। গীতচিন্তামণির পাঠও প্রায় এইরূপ। ভণিত৷ 
৭-৮। সথী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়, অন্তরূপ-_ 

অমৃত সিঞ্চন করিয়া অর্ধ (লজ্জাবশতঃ অসম্পূর্ণ) কথা ভনই বিগ্াপতি ছুতি বচনে। 
ক্হে। কিসলয় অঙ্গ ন হোয় পু ধরনে ॥ 

৯। সাঠ-_সাথ, সঙ্গে। বি 
৯-১০ | এতদিন শৈশব সঙ্গে আনিয়াছিল, এখন ১৩ 

খদন সমন্ড পাঠ পড়াইল। (দূতীর উক্তি) 
রি জেহে অবয়ব পুরুব সময় 

রর নিচর বিন্ুু বিকার। 

(দৃতীর উক্তি) সে আবে জান তান্ধ দেখি ঝাপএ 
পীন পয়োধর দুবরি গতা। চিহ্িমি ন বেবহার ॥ ২। 

মেরু উপজল কনক লতা ॥ ২। কর্তা ভুসিত নস জাও। 
এ কাহ্ছ, এ কাহ্, তোরি দোহাই । 58768 
অতি অপরুব দেখলি সাই ॥ ৪। 7715158, 
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে । দিব বাত বহীরি কেদাএল 
ফুললি মধুরি কমল সঙ্গে ॥ ৬। জৌবনে গল পাস । 
লোচন জুগল ভূঙ্গ অকারে। জেও কিছু ধনি বিরুছ বোল 
মধুক মাতল উড়এ ন পারে ॥ ৮। সে সেও স্বধাসম ভাস ॥ ৬। 

ভউহেরি কথা পুছহ জন। জৌবন সৈসব খেদএ লাগল 

মদনে জোড়লি কাজর ধনু ॥ ১০। 51 
তনে বিভাপতি দুতি বচনে। রা 

রর অবন্থ নহি বিরাম ॥ ৮ 
এত সনি কাহ্ু, করু গমনে ॥ ১২। হা 

তালগত্রের পুখি। 
কোডার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা । প্রত্যন্তর দেশরাজবিজয় ছন্দ । ১২ হইতে ১৪ মাত্রা। ১৩ মারা? 

১। দুবরি-ছূর্বল শব হইতে, তন্বী। গতা- ১ জেহে--যে। পুরুব সময়__ পূর্ববকালে, পূর্বে । 
গাত্র। নিচর--নিশ্চল, স্থির। বিন বিকার-_বিকারশূন্ত | 

২। কনকলতায় ( দেহে ) যেন মেরু (পয়োধর ) ২। আবে-_এখন। জান তাহু-_যাহাকে তাহাঁকে। 
উৎপর হইল। বাপএঢাকা দেয়। চিহ্নিমি--চিনিতে পারি, 

৫। সাই__তাভাকে। ৬ | মধুরি-_বান্ধুলী। বুঝিতে পারি। ন--না। বেবহার--ব্যবহার। ১২ 



বিগ্ভাপতি। ৯ 

যে পরীর পূর্বের বিকারশ্ন্ঠ ও স্থির ( ছিল) ( যে দেহে 
শৈশবন্ুলত নিশ্চিন্ততায় কোন রূপ লজ্জার চাঞ্চল্য 

লক্ষিত হইত ন1), সে (নেহ ) এখন যাহাকে তাহাকে 

দেখিয়া আবরণ করে (গায়ে কাপড় দ্ধেয)) 

( এরূপ ) বাবহার বুঝিতে পারি না। 

৩। কন্হা--কানাই। তুরিত-_ত্বরিত। শুনসি-_ 

শোন। আএআসিয়া। 

৪। দেখতে--দেখিতে, দেখিয়া । ভুূলল-_-ভুলিল। 

সরূপ- স্বরূপ, সতা। তোরি--তোর। দোহাএ- 

দোহাই । 

৩-_-৪ | কানাই, না আসিয়া শোন। তোর 

দোহাই, সত্য ( বলিতেছি ) রূপ দেখিয়া ( আমার ) 

নয়ন ভ্রলিল। 

৫। বাপু ( মৈথিল )---বেচার! ; পাঠীন্তর, বান্ধব । 

বহীর-_বাহিরে। ফেদাএল__খেদাইল, তাড়াইয়। 

ধিল। গভিল--গ্রহণ করিল, লইল। পাস--পাশ, 

নিকটে । 

৬। যেও--যাহাও। বিরুহ--বিরোধ,কটু। বোলএ 

--কহে। সে সেও--তাহা তাহাও, সে সকলও ! 

সুধা সম ভাস-_-অমৃততুল্য প্রতীয়মান । 
৫--৬। শৈশব বেচারাকে বাহিরে তাড়াইয়! 

দিল, যৌবনকে নিকটে লইল (পাশে লইল ); 

ধনী যাহা কিছু কটু (কথাও) বলে, তাহাও 
'অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয়। 

৭। খেদএ লাগল--তাড়াইতে লাগিল। দেহে-_ 

দে। মোর ঠাম--আমার স্থান। 

৮। তোহে--তোকে। বিরসল--রস প্রদান 

করাইল, ভোগ করাইল। অবহ--এখনও | বিরাম-_ 

নিবৃত্তি, বিরতি। 
৭_-৮। যৌবন শৈশবকে তাড়াইতে লাগিল, 

( কহিল ) আমার স্থান ছাড়িয়া দে ( এখন ইহার 

দেছে আমার অধিকার হইয়াছে অতএব তুই ইহাকে 

( এত দিন তুই ইহার দেহ অধিকার করিয়াছিলি ১, 

এখনও নিবৃত্তি নাই ( এখনও তোর আপা মেটে 

নাই)? 

১৪ 

(দৃতীর উক্তি) 

কি আরে নব জৌবন অভিরাম! । 
জত দেখল তত কহুহি ন পারিঅ 

ছও অনুপম এক ঠামা ॥ ২। 

হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিণি হিম 

পিক বুঝ অনুমানী। 

নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি 

অও অতি স্তুললিত বানী ॥ ৪। 

কুচ যুগ পর চিকুর ফুজি পসরল 

তা অকুন্ায়ল হার! । 

জনি স্থমের উপর মিলি উগল 

চাদ বিন সবে তারা ॥ ৬। 

লোল কপোল ললিত মাল কু গুল 
অধর বিদ্ব অধ জাই। 

ভৌহ ভমর নাসা পুট স্থন্দর 
সে দেখি কীর লজাই ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি সে বর নাগরি 

আন ন পাবএ কোই । 

কংসদলন নারায়ণ স্থন্দর 

তন্থ রঙ্গিনী পএ হোই ॥ ১০। 

তালপত্রের পু'খি। 

অহিরাণী ভীমপলাশী ছনদা। ২৬ হইতে ৩৯ 
মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা । 

২। জত-_-যত, যত প্রকার। পারিয়_-পারি। 

ত্যাগ কর); এত দিন তোকে রস ভোগ করাইল ছও--ছয়। 



১০ বিদ্কাপতি। 

১--২1 আহা কি অভিরাম নব যৌবন, যত 

প্রকার দেখিলাম তাহা কহিতে পারি না, ছয় অনুপম 

একঠাই। 

৪ | অও--আর, এবং । 

৩--৪। হরিণ, চন্ত, পদ্ম, হস্তিনী, তুষার, পিক 

( এই ছয়) অনুমান করিয়! বুঝিলাম, নয়ন, মুখ, 
পরিমল, গমন, তন্ুরুচি এবং অতি সুললিত কথা 

(ছয় বস্ত ছয়টার উপমা )। 
৫ । ফুজি- খুলিয়া পদরল--প্রসারিত হইল । 

তা- তাহাতে । অরুঝায়ল--জড়াইল। 

৬। বিহন- _বিহীন। 

৫_-৬। কুচ যুগের উপর চিকুর মুক্ত হইয়া প্রসারিত 
হইল, তাহাতে হার জড়াইয়৷ গেল, যেন স্ুমেকর 
উপর চন্ত্রবিহীন তার! সকল মিলিয়া উদয় হইল । 

৭--৮। ললিত মালা, কুস্তল কপোলে লোলায়- 

মান, অধরে বিশ্ব নীচে যায় ( অধরের তুলনায় বিশ্ব 

হীন হয়)। ক্র ভ্রমর (তুল্য), নুন্দর নাসাপুট 
দেখিয়া শুক লঙ্জা পায়। 

৯। আন- অন্ত। পাবএ-পায়। 

১৪। তসু-্পতাহার । পঞএঞসঅব্যয় শব্ধ, ছন্দ 

। 

৭-৮। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, সেই নাগরী শ্রেষ্ঠ 

তার কেহ পায় না, কংসদলন নারায়ণের রঙ্গিণী হয়। 

অহ ররর 

১৫ 

(দূতীর উক্তি ) 
লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ। 

দুঅও নয়ন লহ একহোক লাখ ॥ ২। 

নয়ন বয়ন ছুই উপম! দেল। 

এক কমল ছুই খপ্জন খেল ॥ ৪। 

কহ্াই নয়ন! হলিজ নিবারি। 

জে অনুপম উপভোগ ন আবএ 

কী ফল তাহি নিহারি ॥ ৬। 

টাদ গগন বস অও তারাগন 

সূর উগল পরচারি। 
নিচয় হমের অথিক রূনকাচল 

আনব কওনে উপারি ॥ ৮। 

জে চুর কয় সায়র সোখল 

জিনল স্থরান্থর মারি। 

জল থল নাব সমহি সম চালএ 

সে পাবএ এহি নারি ॥ ১৬। 

ভনই বিদ্ভাপতি জনু হরড়াবহ 

নাহ ন হিয়রা লাগ। 

 দুতী বচন থির কএ মানব 
রাএ সিবসিংহ বড় ভাগ ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

২। লহ--অন্থমাণ হয়। 

১--২। কুটিল কটাক্ষ লঘু লঘু সঞ্চরণ করে, ছুই 
নয়ন এক লক্ষ অনুমান হয় ( যেন লক্ষ নয়নে কটাক্ষ 
নিক্ষেপ করিতেছে )। 

৩--৪। নয়ন (ও ) মুখ ছুই উপম! দিল ( উপ- 
মিত হুইল ) এক কমলে (যেন) ছুই খঞ্জন খেলা 
করিতেছে। 

€ | হলিঅ- যাও, চল। 

উপভোগ--উপভোগের জন্ত। আবয়-_আসে। 

তাহি--তাহাকে। 

৫_-৬। কানাই, নয়ন নিবারিয়া চল ( দেখিও 

না), অন্থপম (যে সামগ্রী) উপভোগে আসে 
না, ভাহাকে দেখিয়া কি ফল? 

৭। বস--বাস করে। অও--এবং। হৃর- কৃর্য্য। 

উগল- উদয় হইলে। পরচারি--প্রকাণ হয়। 
৮। অধিক-হয়। কওনে--কে। উপান্ি_ 

উপাড়িয়া। 



বিগ্যাপতি। ১১ 

৭--৮। চন্ত্র এবং তারাগণ গগনে বাস করে, 

(কিন্তু) সুর্য উদয় হইলে (তাহার! কি) প্রকাশ 

পায়? সুমেরু নিশ্চয় কনকাচল (কিন্তু) উপাড়িয়া 
কে আনিবে? 

৯।. চুর--অঞ্জলি। সায়র__সাগর। সোখল-- 

শুষিল। 

১০ | নাব-_+নৌকা | সমহি সম--সমান । পাবে-- 

পায়। 

৯__-১০ | যে অঞ্জলি করিয়া সাগর শোষণ করিল, 

সুবরাস্থুরকে মারিয়া জয় করিল, জল স্থলে সমান নৌকা 

চালনা ফরে সে এই নারী পায়। 
১১। জন্থ- না । হরড়াবহ-ব্যস্ত, অস্থির হইও | 

ছিয়রা- হৃদয় । 

১২। মানব-_মানিবে। ভাগ-_ভাগ্যবান। 

১১--১২। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, অস্থির হইও 

না, নাথ হৃদয়ে লাগে নাই (নারী এখনও বল্লভের 

প্রতি অন্ুরক্ত হয় নাই), দৃতীর কথা স্থির করিয়! 
মানিবে (বিশ্বাস করিবে )। রাজ! শিবসিংহ বড় 

ভাগ্যবান । 

১৬ 

( মাধবের উক্তি ) রঃ 

কনকলত৷ অরবিন্দা । 

দমন। মাঝ উগল জনি চন্দা ॥ ২। 

কেও বোলে সৈবল ছপলা । 
কেও বোলে নহি নহি মেঘে ঝপলা! ॥ ৪। 

কেও বোল ভমএ ভমরা 

কেও বোল নহি নহি চরএ চকোর! ॥ ৬। 

ংসয় পড়ল সবে দেখী। 
কেও বোলএ তাহিজুগুতি বিসেখী ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি গাবে। 
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাঁবে ॥ ১০ । 

তালপত্রের পু'ধি। 

ভোগিন্তাসাবরী ছন্দ। লক্ষণ__ 

চতুফল চতুক্কান্তা রুদ্রসংখ্যকলাদিকাঃ। 
কলা অনিয়তা যত্র পদার্ধে সা তু ভোগিনী ॥ 

রাগতরঙ্গিণী। 

প্রথম চরণ ১২ মাত্র! ৷ দ্বিতীয় ১৬। 
২। দমনা- _দ্রোণপুষ্প। 

১-২। কণকলতায় ( দেহলতা। ) পদ্ম ( মুখ ), 

দ্রোগ গুনের মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় হইল। 
৩। সৈবল ছপলা--শৈবালে আচ্ছন্ন হইল। 

ধন্থিল্লশৈবাঁলকম্--সংযত কেশ শৈবাল--. 
শৃঙ্গারতিলক। 

৩-_-৪। কেহ বলে শৈবালে আচ্ছন্ন হইল, কেই 
বলে না না, মেঘে ঢাকিল। ( কেশের বর্ণনা )। 

৫। ভম্এ- ভ্রমিতেছে। 

৫-৬ | কেহ বলে ভ্রমর ভ্রমিতেছে, কেহ বলে 

ন! না, চকোর চরিতেছে। 

৮। জুগুতি-যুক্তি। বিসেখী--বিশেষ করিয়া । 
৭--৮| সকল দেখিয়া সংশয় হইল (পড়িল ), 

কেহ তাহাতে বিশেষ বিশেষ যুক্তি কহিল (নির্ণয় 
করিবার জন্য প্রমাণ উপস্থিত করিল )। 

৯--১০। বিস্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, বড় 

পুণ্যে পুণ্যবান ( এই ) গুণবত্তীকে পায়। 

রাগতরঙ্গিণীতে শেষের কয়েক চরণে কিছু প্রভেদ 
আছে--. 

সংসয় পরু জন মহী। 

বোল তোর মুখ সন নহী ॥ ৮। 

কবিরতনাই তানে। 
সন্ক কলঙ্ক ছঅও অসমানে ॥ ১০। 

মিলু রতি মদন সমাজ । 
দেবল দেবি লখন দেব রাজ! ॥ ১২। 

৭--৮। পৃথিবীর লোক সংশয়ে পড়িল, বলে, 

( ইহার মধ্যে কোনটা ) তোর মুখের তুল্য নয়। 



৯ 

৯-.১*। কবিরতন কহে, শঙ্কা ( রমণীর ) ও 

কলঙ্ক (চন্ত্রের) ছুই অসমান (তুলনা হয় না)। 
কবিরত্ব ও বঙ্গদেশে প্রচলিত কবিরঞ্জন একই উপাধি 

অন্জমান হয়। 

১১--১২। রতি ( যেমন )মদনের সহিত মিলিত 

হুইয়াছিলেন, দেবল দেবী ( সেইরূপ) লক্ষণ দেব 
রাজান্ন (সহিত মিলিত হইয়াছেন )। লক্ষণ দেব 
বোধ হয় মিথিলার সমীপবর্তী কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের 

রাঁজ৷ ছিলেন । 

১৭ 

(দুূতীর উক্তি ) 
মাধব কি কহব স্থন্দরি রূপে । 

কতেক জতন বিহি আনি সমারল 

দেখলি নয়ন সরূপে ॥ ২। 

পল্পবরাজ চরণ যুগ শোভিত 
গতি গজরাজক ভানে। 

কনক কেদলি পর সিংহ সমারল 

তাপর মেরু সমানে ॥ ৪। 

মেরু উপর ছুই কমল ফুলাএল 

নাল বিন! রুচি পাই। 

মণিময় হার ধার বহু স্ুরসরি 

তঁই নহি কমল শুখাই ॥ ৬। 

অধর বি্ব সন দশন দাঁড়িম্ব বিজু 

রবি শশি উগধিক পাশে । 

রানু দুরি বস নিয়রে! ন আবি 

উই নহি করথি গরাশে ॥ ৮। 

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ 

সারঙ্গ তন্থ সমধানে। 

সারঙ্গ উপর উগল দশ সার 

কেলি করথি মধুপানে ॥ ১০ 

বিগ্যাপতি। 

ভনহি বিদ্ভাপতি শুন বর জৌবতি 

এহন জগত নহি আনে। 

রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেই পতি ভানে ॥ ১২ 

২। কতেক--অনেক, কত। সমারল- (সঙ্গার-_ 

হিন্দী) সাজাইল। সরূপে-স্ববূপে, প্রত্যক্ষ, সত্য 

১--২। মাধব, সুন্দরীর রূপ্রে কি কহিব ( বর্ণনা 

করিব ), বাঁধ অনেক যত্রে আনিয়! সাজাইল, প্রত্যক্ষ 

দেখিলাম । 

৩। পল্পবরাজ-_ পণ্ম। গজরাজ-_-এীরাবত। ভান-- 

ভাব, অনুমান । 

৪। তাপর--তাহার উপর । 

৩--৪। চরণযুগলে পদ্ম শোভিত, গতি এঁরাবত 

তুগ্য ; কনক কদদলীর ( উরুর ), উপর সিংহ ( কটি) 
সাজাইল, তাহার উপর মেরুর ( উন্নত বক্ষস্থল) সমান । 

৫। ফুলাএল-_-ফুটাইল। রুচি-শোভা। পাই-- 

পায়। 

৬। বহু--বহিতেছে। সুরসরি__স্থুরসরিৎ। 
৫--৬। মেরুর উপরে ছুইটা কমল ( পয়োধর ) 

ফুটাইল, বিনা নালে ( মুণালশূন্য হইলেও ) শোভা 
পায়। মণিময় হার গঙ্গার ধার! (তুল্য) বহিতেছে 
সেই জন্ত কমল গশুকায় না। 

প। উগথিক--উদয় হইয়াছে । 

৮। বস-_বাস করে। নিয়রো-্*নিকটে । আবথি 

-আঁসে। করথি_-করে। গরাশে-_গ্রাস। 

৭--৮। অধর বিষ্ব তুল্য, দশন দাড়ি বীজ। 

রবি (সিন্দুর বিন্দু) শশী (মুখ) পাশাপাশি উদয় 

হইয়াছে। রাহ (কেশ)দুরে বাস করে, নিকটে 
আসে না, সেই জন্য গ্রাস করে না। (পৃষ্ঠবিলম্বিত 

মুক্তকেশ মুখ হইতে দূরে থাকে )। 
৯। সারঙ্গ (১)--হরিণ। সারঙ্গ ২)-_কোকিল। 

সারজ (৩)-্কামদেব। সমধানে- সন্ধানে । 



বিদ্যাপতি। 

১*। সারঙ্গ (৪)-_পন্প ( ললাট )। সারঙ্গ (৫) 

_ ভ্রমর (চূর্ণকুস্তল )। কেলি--ক্রীড়া। করথি-- 

করিতেছে । 

৯__১০। (তাহার) বচন্ন কোকিল (কগতুলা), 
আবার নয়ন হরিণ ( হরিণ-নয়নী), তাহার সন্ধানে 

( কটাক্ষে ) মদন ( রহিয়াছে ): ললাটপদ্ধের উপরে 

দশটা ভ্রমর ( চর্ণকুস্তল ) ক্রীড়াচ্ডলে মধুপান করিতেছে। 

১১--১২। বিগ্ভাপতি কভিতেছে, গুন যুবতীত্রেকট, 

( দৃতী সম্বোধনে ) জগতে এমন আর নাই / এরূপ 

স্বন্দরী দ্বিতীয় কেহ নাই )। লখিম। দেবীর পতি 

রাজা শিবসিহ রূপনারায়ণ জানেন (অনুমান 
করেন )। 

বিগ্তাপতির আর একটী পদ্দেও সারঙ্গ শব লইয়া! 

প্রহেলিকার ভাব আছে । সারঙ্গ শব্ধ পইয়৷ হেঁয়ালি 

ছড়া দূর পঞ্জাব দেশ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। 
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[গাথগ সেই ছড়া উদ্ধত করেন; গ্রিয়ার্সন তাহ! 
সংগ্রহ করিয়াছেন।-- 

সারঙ্গ ফড়েয়া সারঙ্গ নূ 
যো সারঙ্জ বোল্যা আএ। 

যে সারঙ্গ আখে সারঙ্গ নৃ 
তান সারঙ্গ মুখ তে যায় ॥ 

সারঙ্গ (১) মঘ্বর। ফড়েয়া-ধরিল। ষারঙ্গ (২) 
স্সর্প। নুঁঁকে। যো-যখন। সারঙ্গ (৩) 
মেঘ। বোল] আএ-ডাকিল। সারঙ্গ (৪)- 

ময়ুর। আখে-স্বলিল,কহিল। সারঙ্গ (৫)- মেঘ। 

তান-_তাহাতে। সারঙ্গ (৬) সর্প। তে_হইতে। 

যায়--গেল। 

মযূর সাপ ধরিল। যখন মেঘ ডাকিল তখন 

ময়ূর মেঘের সহিত কথা কহিল ( কেকাধ্বনি করিল ), 

তাহাতে সাপ (ময়রের ) মুখ হইতে (গলাইয়া গেল)। 
এইটি মিথিলার পদ। বঙ্গদেশেও প্রায় এট 

আকারে প্রচলিত আছে। 

১৩ 

১৮ 

(মাধবের উক্তি) 

মঞ্জে তে। আজ দেখলি কুরঙ্গি নয়নিঞ] | 

সরদক চান্দ বদনিঞ ॥ ২। 

কনক লতা জনি কুন্দি বৈসাওল 
কুচ যুগ রতন কটোরবা লো। 

দশন জ্যোতি জনি মোতি বৈসাওল 

অধর তন্ত্র পবারবা লো ॥ ৪ । 

নেপালের পু'খি। 

মিশ্র অহিরাণী ছন্দ। সাধারণ অহিরাণী ছন্দের লক্ষণ 

২৬ হইতে ২৯ মাত্রা, প্রত্ান্তর (ঞুবং অথব৷ ধুয়া ) 

১২ মাত্র।। এই পদে তীয় চরণে ১২ মাত্রা, এবং 

তৃতীয় চরণে (লো শব্দ তাগ করিয়া ) ২৯ মাত্রা, 

কিন্তু প্রথম চরণে ১৯ মাত্রা মাত্র। 

১--২। আমি তে! আঞ্জ কুরঙ্গিণীনয়নী শরচ্ন্্- 

বধনীকে দেখিলাম । 

৩। কুন্দি_ কুঁদিয়া, কাটিয়া । কটোরবা_ _কটোরা। 
৪। পবারবা-_প্রবাপ। প্রবাল হইতে পবার, 

আধুনিক মিথিলা ভাষায় পরার হইয়া গিয়াছে । 
৩--৪। কনকলতা (দেহ) কাটিয়! যেন কুচ যুগল 

(আকারে) রত্নিশ্মিত বাটা বসাইয়াছে। দশন জ্যোতি 

যেন বসান (সক্ষিত) মুক্তা, তাহার অধরের বর্ণ প্রবালের 

ম্টায়। ! লো শব মোরঙ্গ (মিথিলার উত্তর ) 

প্রদেশে হে, রে ইত্যাদির স্তায় সম্বোধন সৃচক, স্ত্রী ও 

পুরুষ উভয়ে বাবছার করে ]1 

১৯ 

(মাধবের উক্তি) 

জুগল সৈল মিম হিমকর দেখল 

এক কমল দুই জোতি রে। 

ফুললি মধুরি ফুল সিন্দুর লোটাএল 
পাতি বইসলি গজ মোতি রে ॥ ২। 



১৪ বিষ্ঞাপতি। 

আজ দেখল জত কে পতিআএত 

অপরুব বিহি নিরমাণ রে ॥ ৩। 

বিপরিত কনক কদলি তর সৌভিত 

থল পন্থজ কেরূপরে। 

তথছ' মনোহর বাজন বাজ এ 

জনি জগে মনসিজ ভূপ রে ॥ ৫। 
ভনই বিষ্ভাপতি এন পুরব পুন তহু 

এঁসনি ভজএ রসমস্ত রে। 

বুঝএ সকল রস নৃপ সিবসিংঘ 
লখিমা দেইকর কন্ত রে ॥ ৭। 

তালপত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণী। 

করুণ মালব ছন্দ । ২৫ হইতে ২৮ মাত্র! | 
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জুগল সৈল দিম হিমকর দে খল 

এক কমল ছুই জোতি রে। 

১। সৈল-্শৈল। সিম--সীমা। 

১২ । যুগল শৈল সীমার (পয়োধরের নিকটে) 
হিমকর (মুখ ) দেখিলাম, এক কমলে (মুখে) হই 

জ্যোতি (চক্ষু )। প্রক্ষ,টিত বা্ধুলী ফুল সিন্দুরে 

লুণ্ঠিত হইল ( তাণুলরাগযুক্ত ওটাধর ), গজমুক্তার 

পংক্তি বসিয়! রহিয়াছে ( দশন শ্রেণী )। 

৩। পতিআএত--+প্রতীতি করিবে। 

৩। আজ বিধির অপূর্ব নির্মাণ যত দেখিলাম কে 

বিশ্বাস করিবে? 
৪__&। বিপরীত কনক কদলীর (উরু ) তলে 

শোভিত স্থল পঞ্ের রূপ ( চরণ), তাহাতে যেন 

জগতে মনসিজ ভূপের মনোহর বাস (নূপুর ) 

বাজিতেছে। 
৬। তহ--হুইতে। 

দেইকর--দেবীর। 
৬__৭। বিস্তাপতি কহিতেছে, এরূপ (রমণী ) 

রসিক পুরুষকে তাহার পুর্ব পুণাফলে ভজন করে। 

৭। সিবসিংঘ-্-শিবসিংহ | 

লখিমা দেবীর কান্ত নৃপ শিবসিংহ সকল রস বুঝেন। 

২০ 

(মাধবের উক্তি ) 

অধর সুশোভিত ব্দন সুছন্দ । 

মধুরী ফুলে পুজ্ অরবিন্দ ' .। 

তন দুহু স্ললিত নয়ন সামরা । 

বিমল কমল দল বইসল ভমরা৷ ॥8 | 

বিশেখি ন দেখলি এ নিরমলি রমনী । 

স্থরপুর সঞ্চে৷ চলি আইলি গজগমনী ॥৬। 

গিম সঞ্চো লাবল মুকুতা হারে । 

কুচ জুগ চকেব চরই গঙ্গাধারে ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি কৰি ক্ঠহার। 

রস বুঝ শিবসিংহ নৃপ মহোদার ॥ ১০। 
তালপত্রের পু থি। 

১। সুছন্দ-_সুছাদ, সুন্দর । 

২। মধুরী-_বাচ্ুলী। পুজু--পুজা করিল। 
১--২। স্থন্দর মুখে সুশোভিত অধর, ( যেন ) 

বান্ধুলী পুম্পে পদ্মকে পুজা করিল। 

৩। তহু-সেখানে। সামরা- কষ্ণবর্ণ, শ্তামল। 

৪। বইসল--বসিল। 
৩-_-৪। সেখানে ছুই স্থুললিত রুষ্চবর্ণ চক্ষু, (যেন) 

বিমল কমল ধলে ভ্রমর বসিল। 
৫ | বিশেখি-বিশেষ,শরেষ্ঠতর। দেখলি__দেখিলাম। 

নিরমলি- নির্দিতা। 
৬। সঞ্চো-হুইতে। আইলি-_-আসিল। 

৫--৬। এই ব্ুমণীর (অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠতর নির্ম্িতা 

(কোন নারী ) দেখি নাই, স্বর্গ হইতে গজগামিনী 
চলিয়া আসিল। 

৭। গিম--গ্রীবা। লাবল-_নাবিল, ছলিল। 

৮। চকেব- চক্রবাক। চরই---চরিতেছে। 

৭--৮। গ্রীবা হইতে মুক্তাহার ছুলিল, (যেন) 

কুচ চক্রবাক যুগল গঙ্গাধারে (হারের পার্থ) চরিতেছে। 



বিদ্যাপতি। ১৫ 

৯.-১০। বিগ্ভাপত্তি কবি কগহার কহিতেছে, 

মহোদার শিবসিংহ নৃপ রস বুঝেন। 

১ 

( মাধবের উক্তি ) 

চাদ সার লএ মুখ ঘটনা করু 

লোচন চকিত চকোরে। 

অমিয় ধোএ আচরে জনি পোছল 

দহ দিস ভেল উজোরে ॥ ২। 

কামিনি কোনে গঢুলী। 

রূপ সরূপ মোহি কহুইতে অসম্ভব 

লোচন লাগি রহলী ॥ ৪। 

গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ 

মাঝ খীনিম নিমাই । 

ভাগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি 

ত্রিবলি লত৷ অরুঝাই ॥ ৬। 

ভনই বিষ্যাপতি অদভূত কৌতুক 
ই সব বচন সরূপে। 

রূপনরায়ন ই রস জানথি 

সিবসিংহ মিথিলা ভূপে ॥ ৮। 
তালপত্রের পু ধি। 

১। লএ লইয়া। ঘটনা নির্শাণ। করু-- 

করিল। 

২। পোছল- মুছিল। 

১--২। চন্ত্রের সার লইয়! মুখ নিম্মীণ করিল, 

যেন অমৃত ধুইয়৷ অঞ্চল দিয়! মুছিল ( তাহাতে ) দশ 

দিক উজ্দ্বল হইল (চন্দ্রের সার ভাগ লইয়া বিধাতা 
যেন তাহার মুখ নির্মাণ করিয়াছেন এবং রমণী অঞ্চল 

দিয়া মুখ মুছিয়া যে অমৃত ধুইয়া ফেলিয়াছে তাহাই 
চন্ত্র রূপে দশ দিক উজ্জল করিয়াছে )। 

৩-৪। কামিনীকে কে গড়িল? রূপ স্বরূপ কছা 

আমার পক্ষে অসম্ভব, লোচন 

লাগিয়! রহিল। 

৫ | চলএ চলিতে । খীনিম-ক্ষীণ। নিমাই__ 

নিম্মাণ করিল। 

৬। ভীগি- ভাঙ্গিয়৷ । অরুঝাই-_জড়াইয় ৷ 

৫--৬। গুরু :নিতন্ব ভরে চলিতে পারে না, 

(বিধাতা ) কটা ক্ষীণ করিয়া নির্মাণ করিয়াছে, ভাঙ্গিয়া 

যাইবে বলিয়া কন্দর্প ত্রিবলী লতা জড়াইয়া ধরিয়া 

রাখিয়াছে। 
৭--৮। বিগ্তাপতি কহিতেছে, অদ্ভুত কৌতুক, 

এই সকল কথা সত্য, মিথিলাভূপ শিবসিংহ রূপ- 
নারায়ণ এই রস জানেন। ভণিতার পাঠাস্তর_ 

ভনই বিষ্তাপতি ই সব সরূপ। 

সিবসিংহে জানল ই সবে রূপ ॥ 

( তাহার রূপে) 

পাপী শশী 

্হ 

( দৃতীর উক্তি) 

শুনহ নাগর কান। 

রাজকুমরি রাধিকা নাম ॥ ২। 

জটিলা বধূ নবীন বালি। 
অপন সোভাবে কর খেয়ালি ॥ ৪। 

রস ন পরশে তকর অঙ্গ । 

কৈসনে হোয়ব তোহর সঙ্গ ॥ ৬। 

ভনে বিদ্াপতি ন গুনে নীত। 

তা বিনু কানু কি ধরব চীত॥৮। 

৩। জটিলাক--জটিলার । 

৪। আপনার স্বভাবে (বয়সের গুণে) খেল! 

(খেয়ালি) করে। 

৫-৬। তাহার অঙ্গে রসম্পর্শ করে নাই ( যৌব- 
নের সঞ্চার হয় নাই ), তোমার( তোর )সহিত কেমন 

করিয়া মিলন হইবে? 



নু রস ১ 

| বিদ্কাপতি কছে, নীতি কথ শুনে না, 

তাহার বিহনে কানাই কি চিন্ত ধরিবে (স্থির হইবে) ? 
হটতলার পুস্তক হইতে সংশোধিত | প্দ। 

৩ 

( দৃতীর উক্তি ) 

ন্ধামুখি কে বিভি নিরমিল বাল! । 
অপরুব ব্ূপ মনোভবমঙ্গল 

ত্রিভূবনবিক্তয়ী মাল৷ ॥ ২। 
ন্বন্দর বদন চার অরু লোচন 

কাজরে রঞ্জিত ভেলা! । 

কনক কমল মাঝে কাল ভূজঙ্গিনি 
শিরিযুত খপ্তন খেলা ॥ ৪। 

নাভি বিবর সঞ্জে লোমলতাবলি 
ভুজগি নিশাস পিয়াস! । 

নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে 

কুচ গিরি সন্ধি নিবাসা ॥ ৬। 

তিন বাণ মদন তেজল তিন ভূবনে 

অবধি রহল দউ বানে। 

বিধি বড় দারুণ বধইতে রসিক জন 
সৌপল তোহর নয়ানে ॥ ৮। 

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি 

ইহ রস কেও পয় জানে। 

রাজ! শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেবি রমানে ॥১০ ॥ 

নরেন্দ্র ছন্দের রূপান্তর । ললিত লবঙ্গলত ইত্যাদি 

জয়দেবের প্রসিদ্ধ গীতের অনুরূপ । 

১। কে বিহি-_-কোন বিধি। 

অমৃতমু্খী কিশোরী । 
নুধামুখি বালা-_ 

ঘিদ্তাপতি ' 

২। মনোভবমঙ্গল-_মদনের গুভন্বরূপ । মনোভব 

মঙ্গল কলস সহোদরে। গীত গোবিন্দ । ব্রিভূবনবিজয়ী 

মালাম্বরূপ রূপ। 

৩। অরু--আর, এবং । 
৪। শিরিযুত খঞ্জন খেলা সুন্দর খঞ্জনের খেল! । 
৩--৪। সুন্দর চাক বদন এবং কচ্জলে রগ্রিত 

নয়ন ( দেখিলে মনে হয় যেন ) সুবর্ণ কমলের ( মুখের ) 

মধো কাল ভুজঙ্গিনী ( কজ্জল), ( তাহার পাশে) 

শরীমুক্ত (স্থন্দর ) খঞ্জন ( নয়ন ) খেলা করিতেছে। 

৫ | সঞ্ঞে--হইতে । পিয়াসা-পিপাস!। 

৬। ভরম-_ ভ্রম গিরিসন্ধি-_ছুই পর্বতের সদ্ধি- 

স্থাণ। 

৫৬1 লোমলতাবলীপপিনা ভুজ।ঙ্গনী নিশ্বাস- 

পিপাসী হইয়৷ (নিশ্বাস লইবার জন্য) নাভিবিবর 

হইতে (বাহির হইল ); নাসাকে গরুড় চঞ্চু ভ্রমে 

ভয়ে উভয় কুচের মধ্যস্থিত সঙ্ধীর্ণ স্থানে নিবাস 

করিল (লুকাইয়া রহিল )। 
৭--৮। মন তিন বাণ ত্রিলোকে ত্যাগ করিল, 

হই বাণ অবশিষ্ট রহিল। বিধি বড় নিষ্ঠুর, রদিক 
পুরুষকে বধ করিবার জঙ্ত। (সেই ছুই বাণ) তোমার 
নয়নে সমর্পণ করিয়াছেন । 

৯। কেও--কেহ। পয়-_অবায় শব । 

১০। বমান---রমণ, বল্লভ | 

৯_-১৭। বিগ্তাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, 

এই রস লখিম! দেবীর বল্লভ রাজা শিবাসংহ রূপ- 

নারায়ণের (তুল্য ) কেহ (বিরল ব্যক্তি ) জানে । 

৪ 

(সথীতে সখীতে কথা ) 

ধনি মুখ মণ্ডল চান্দ বিরাজিত 

লোচন খঞ্জন ভাতি। 
মদন চাপ জিনি ভৌহ লগ যুগ 
দশনহি মোতিম পাতি ॥ ২। 



বিগ্ভাপতি। ১৭ 

সখি হের রমন মোহিনি রাই । 

কত কত বিদগধ হেরিতহি মুরছিত 

মদন পরাভন পাই ॥ &। 

কনক বিরোচি মনিহার বিলম্ষিত 

অধরহি বিন্বু অকার! | 

নব উরজ পর মোতি বিরোচিত 

সুমের স্লরসরি ধার। ॥ ৬। 

বীস্চনানশ । 

২। এগ_ পাগে, অনুমান ৬য়। 

৩। রমনমোহিনি- বভখো নী । 

৪1 1ধরোচি- বির, খাচভ । 

৫ | অকারা আকার। 

৬। এব পয়োবরের ডপর শুক্তা (মাল ) শোভিত 

( যেন) ক্মেরতি গঙ্জাপার। | 

৫ 

( সার প্রতি সখীর উক্তি ) 

জাইতি দেখলি পথ নাগরি সজনি গে 

আগরি স্ুবুধি সেয়ানি। 

কনকলত। সনি সুন্দরি সজনি গে 

বিভি নিরমাওল আনি ॥২। 

কস্ত্রী গমন জর্কা চলইতি সজনি গে 

দেখইত রাজকুমারি । 

জনিকর এহনি সোহাগিনি সজনি গে 

পাঁওল পদারথ চারি ॥8। 

নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে 

শির দেল চিকুর সমারি। 

তাপর ভমর! পিবয় রস সজনি গে 

পইসল পাঁখি পসারি ॥ ৬। 
কেহরি সম কটিগুন অছি সজনি গে 

লোচন অন্ুজধারি | 
০ 

বিষ্যাপতি কবি গাওল সজনি গে 

গুন পাওলি অবধারি ॥ ৮। 
মিখিলার পদ । 

১। আগরি- অগ্রগণ্য | 

২1 নিরমাওল- নিম্মীণ করিল। 

তুলা । 

১--২। সজনি লো৷ পথে যাইতে স্বুদ্ধি ও চতুরা- 

গ্রগণ্যা নাগরী দেখিলাম । বিধি কনকলতা সদৃশ 

স্থন্দরী আনিয়া নিশ্মীণ করিল। 

৩। জর্কা- যেন, তুলা । 

৪। জনিকর-_-যাহার । এহনি-_-এমন। সোহাগিনি 

_-প্ররিয়া । পদারণ চারি-_-চারি পদ্দার্থ, চতুর্ববর্গ ফল। 
৩--৪। গজগামিনী তুল্য চলিয়। যাইতে (দেখিলাম), 

দেখিতে রাজকুমারীর ( তুলা ); যাভার ( থে পুরুষের ) 
এমন প্রিয়া সে চতুর্ববর্গ ফল পায়। 

৫। সমারি-_সাজাইয়া। 

৬1 তাপর--তাহার উপর। পইসল-_প্রবে* 

করিল। পাঁখি--পক্ষ। পদসারি--প্রসারিত করিয়া । 
৫--৬। নীল বসনে তনু ঘিরিয়াছে, মস্তকে কেশ 

সাজাইয়। দিয়াছে । তাহার উপর ভ্রমর পক্ষ 

বিস্তার করিয়া প্রবেশ পূর্বক রস পান করিতেছে। 

( কেশের উপর বাযুবিচলিত চুর্ণকুন্তল উভভীয়মান 

ভ্রমরের ন্যায় দেখাইতেছে )। 

৭| কেহরি--কেশরী । অছি--আছে। 

৮। গুণ-_.ক্লাগুণ সমূহ । অবধারি-_-অবধারিত, 

নিশ্চিত। 

৭--৮। কটিগুণ কেশরীতুল্য, লোচন অন্থুজধারী। 

বিগ্তাপতি কৰি গাহিল, (ন্ুন্দরী) নিশ্চিত সকল 
কলাগুণ পাইয়াছে। 

সনি-_সদৃশ, 

১৬০ 

( কবির উক্তি ) 

পথ গতি নয়নে মিলল রাধ। কান । 

দু মনে মনসিজ পুরল সন্ধান ॥ ২। 



১৮ বিগ্ভাপতি । 

ছু₹ু মুখ হেরইতে দুন্ ভেল তোর । 

সময় নতি বৃঝত অচতুর চোর ॥ ৪। 
বিদগধি সঙ্গিনি সব রস জান। 

কুটিল নয়নে কয়ল সাবধান ॥ ৬। 
চলল রাজপথে দুধ উরঝাই । 

কহ কবিশেখর দ্বহু চত্ররাই ॥ ৮। 
পদকল্পতর | 

৭। উরঝাই- গু, মলিন। 

৭ 

( দূতীর উক্তি) 

ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল। 

চরন চপলতা লোচনে লেল ॥ ২। 

ছুনুক নয়ন কর দূতক কাজ । 

ভূষণ ভএ পরিণত ভেল লাজ ॥ ৪। 

আবে অনুখন দেঅ আচর হাখ। 

বাজ সখী সঞ্জে নত কএঞ মাথ ॥ ৬। 

হমে অবধারল স্তন স্থুন কাঙ্ু। 

নাগর করথু অপন অবধান ॥ ৮। 

তউত ধন্তষি গুণ কাজর রেখ । 
মারতি রহত পোখ অবসেখ ॥ ১০। 

রসময় বিষ্ভাপতি কবি গাব। 

রাজা শিবসিংহ বুঝ রস ভাব ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

পর্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ। 

১। ভল--ভাল। দম্পতি--নায়ক ও নায়িকা । 

১--২। (নায়িকার) শৈশব গেল, দম্পতীর 

( পক্ষে ) ভাল হইল) চরণের চপলতা৷ লোচন লইল। 

৪1 ভএঞ_হুইয়!। 
«  ৩--৪। ছুই জনের নয়ন দূতের কাজ করে (দূত 

মুখে কথা না পাঠাইয়া চক্ষে চক্ষে কথা হয়)। 

লজ্জা! ভূষণ হইয়! ( শ্বরূপে ) পরিণত হইল । 

৬। বাজ-_বাঁচ,কথা কয়। কএ-_করিয়া |. 

৫--৬। এখন সর্বদা অঞ্চলে হাত দেয়, মস্তক 

নত করিয়া সীর সঙ্গে কথ! কয়। 

৭ অবধারলি--স্থির করিয়াছি, যথা কহিতেছি। 

৮। নাগর- রসিক, চতুর । 

৭__৮। কানাই গুন শুন, আমি ষার্থ কহিতেছি 

(যে) চতুর পুরুষ আপনার (প্রতি) মনোযোগ 

করুক ( আত্মরক্ষায় যত্রবান হউক )। 

৯। তউভ-_ক্র। ধনষ--ধন্ুক। 

১০। পোখ- পুঙ্খ, বাণের পক্ষযুক্ত স্থান, শেষাংশ। 

অবসেখ- অবশেষ । 
৯--১০ | ক্রু ধন্তক, কম্জল রেখা গুণ, পুঙ্খ (মাত্র) 

অবশিষ্ট ( রাখিয়া ) ( কটাক্ষ বাণ ) মারিবে। (কেবল 

পুঙ্থ বাহিরে থাকিবে, অবশিষ্ট নয়ন বাণ মর্মে প্রবেশ 

করিবে )। 
১১১৯ । রসময় বিগ্তাপতি কবি গায়, রাজা 

শিবসিংহ রসভাব বুঝেন । 

বঙ্গদেশেব পাঠে কিছু প্রভেদ আছে। 

১৯ 

মাধবের অনুরাগ | 
২৮ 

( দৃতীর উক্তি ) 
ফুজলি কবরি অবনত আনন 

কুচ পরসএ পরচারি। 

কামে কমল লএ কনক সন্তু জনি 

পুজল চামর ঢারি ॥২। 
পলটি হেরি হল পেয়সি বয়না 

মদন সপথ তোহি রে ॥৩ 

সামর লোম লতা৷ কালিন্দী 

হার! স্থুরসরি ধারা । 

মজ্জন কএ মাধবে বর মাগল 

পুন দরসন এক বেরা ॥৫1 
নেপালের গৃ'ঘি। 



বিগ্ভাপতি। 

১। ফুজলি_মুক্ত। পরচারি_ প্রকাশিত, ব্যক্ত । 

২। ঢারি_ ঢালিয়া। 

১-২। যুক্ত কবরী অবনত আনন ব্যক্ত কুচ 

স্পর্শ করিতেছে, যেন কাম কমল (মুখ) লইয়া, চামর 

। কেশ) ঢালিয়া, কনক শস্থু (পয়োধর) পুজা কবিল। 

৩। (ভে মাধব), তোমাকে মদনের শপথ, 

প্রেয়সীর বদন আবার দেখিয়া লও । 

এই পধ্ন্ত দূতীর উক্তি। তাহার পর কবির 

উক্তি। 
৪। সামর--কষ্কবর্ণ। নুরসরি-_ম্ুরসরত, গঙ্গা । 

৫। মজ্জন-__অবগাহন। বেরাবার। 

৪-৫। কুষ্ণলোমলতা৷ (নাভি রোমাবলী) যমুনা, 

হার গঙ্গার ধারা, (এই সিতাসিত সঙ্গমস্থলে নয়ন) 

অবগাহন করিয়। মাধব আর একবার দর্শনের বর 

প্রার্থনা করিল । 

২৪) 

( মাধবের্ উক্তি ) 

চিকুর নিকর তম সম 

পুনু আনন পুনিম সসী | 
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব 

এক ঠাম রহ বসী ॥২। 

আজে মোঞ্েঃ দেখলি বার! | 

লুবুধ মানস চালক মমন 

কর কী পরকারা ॥8। 

সহজ সুন্দর গোর কলেবর 

পীন পওধর সিরী। 

কন লতা অতি বিপরিত 

ফলল জুগল গিরী ॥৬৷ 

ভন বিষ্াপতি বিহিক ঘটন 

কেন আদবুদ জানে। 

১৯ 

রাএ নিবসিংহ রূপনরা এন 

লখিম! দেবি রমানে ॥৬ 
তালপত্রেগ পুপি। 

২। পতিআওব-প্রতীতি করিবে। বসা বাস 

করিয়!। 

১-২। চিকুর সমূহ অন্ধকারের হ্া।য়। আবার 

আনন পুশিমার শশা । চক্ষু পন্কজের [ন্তায়), কে 

বিশ্বাস করিবে (যে এই সকল পরম্পর বিরোধী বস্তু) 

এক স্থানে বাস করিয়া রহিয়াছে » 
৩। বারা বালা । ৪81 মঅন- মদন। পরকারা 

--প্রকার, উপায়। 

৩-৪। আঞ্জ আম বালাকে দেখিলাম, লুন্ধ মানস, 

মন চালক, ক উপায় করিব / 

৫-৬। স্বভাবতঃ সুন্দর গৌরবর্ণ কলেখর, পয়োধরের 
শ্রীপীন। কনকলতায় যুগল গিরি ফিল (ইহা) 

অতি বিপরীত (ঘটনা )। 

৭। অদবুদ__অস্ুত। 

৭-৮। বিগ্যাপতি কহে, বিধির ঘটনা অদ্ভুত কে না 

জানে? রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ ল1খমাদেবার 
বল্লভ। 

৩০ 

( মাধবের উক্তি ) 

অমিঅক লহরী বম অরবিন্দ । 

বিদ্রম পল্লব ফুলল কুন্দ ॥২। 

নিরবি নিরৰি মোঞ্জে পুনু পুনু হেরু। 

দমন লতা পর দেখল স্মের ॥8। 

সাচ কহঞ্জে৷ মৌঞ্জে সাথি অনঙ্গ | 

চান্দক মণ্ডল বমুন৷ তরঙ্গ ॥৬। 

কোমল কনককেআ মুতি পাত। 

মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত ॥৮ 

পঢ়হি ন পারিয় আখর পাতি । 

হেরইতে পুলকিত হো৷ তনু কাতি ॥১০। 



২৯ বিদ্যাপতি। 

ভনই বিষ্ভাপতি কহঞ্ে বুঝা এ। 

অরথ অসম্ভব কে পতিআএ ॥১২। 
তালপত্রের পু খি। 

১। বম-_উদগীরণ নিংসারণ করে। 

২। বিদ্রম-_ প্রবাল। 

১-২। কমল (মুখ) অমৃতলহরী নিঃসারণ করিতেছে, 

প্রবাল পল্পবে (অধরে ) কুন্দকুন্থম (দত্ত) ফুটিল। 

৩। নিরবি নির্ণয় করিয়া । মোঞ্ে আমি । 

৪। দমন -দোণ। 

৩-৪। নির্ণয় করিয়া করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ 

দেখিলাম, ড্রোগ লতার (দেহ-ষ্টির) উপর স্থুমের 

(পয়োধর) দেখিলাম । 

৫। সাঁচ সত্য। সাখি--সাক্ষী। 

৫-৬। সত্য কহিতেছি আমি, অনঙ্গ সাক্ষী, চন্তা- 

মণ্ডলে যমুনা! তরঙ্গ (ত্রিবপী) (দেখিলাম )। 

৭। কনককেআ--কনকীয়া, কনকনিম্মিতা । মুতি 

_যুত্তি। পাতি-__পত্র। 

৮। বাত -_কথা। 

৭-৮। কোমল স্বব্ণগঠিতা মৃষ্তিরূপ পঞ্জে মদন মসি 
লইয়া (রোমাবলী দ্বারা) আপনার কথা৷ লাঁখল। 

করে, 

৯। পাতি-পংক্তি। ১৯ পুলকিত-__রোমা- 

ফিত। কাতি_ কান্তি। 

৯-১০ | অক্ষর পংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়। 

দেহকাস্তি রোমাঞ্চিত হয়। 
১১-১২। বিষ্ভাপতি কহিতেছে, বুঝাইয়া কহিঃ 

অসম্ভব অর্থ কে বিশ্বাস করিবে ? 

৩১ 

(মাধবের উক্তি ) 

সজনি ভল কএ পেখল ন ভেলি। 

মেঘ মাল সঞ্চে তড়িত লতা জনি 

জদয়ে শেল দই গেলি ॥ ২। 

আধ আচর খসি আধ বদনে হসি 

আধহি নয়ান তরঙ্গ | 

মাধ উরজ হেরি আধ আচর ভরি 

তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥4। 

একে তনু গোরা কনক কটোরা 

অতন্ত কাচল! উপাম। 

ভারে ভরল মন জনি বুনি এঁসন 

ফীস পসারল কাম ॥৬। 

দশন মুকৃতা পাতি অধর মিলায়ত 

য় মুদ্বু কহতভি ভাসা | 

বিষ্ভাপতি কহ মতএ সে ঢখ রভ 

হেরি হেরি ন পুরল আসা ॥৮ 

মল্লারী কেদার ছন্দ । ১৫ হইতে ৩০ মাত্রা । 

১। ভল কএ-ভলি করিয়া । পেখল না ভেলি-_- 

দেখা হইল না। সর্জনি-_দূতীকে সম্বোধন করিয়া। 

২। মেঘমালা (নীল বসন) ঠইতে বিছ্ল্লতা 

(রাধার রূপ) যেন হদয়ে শেল দিয় গেল (ভাল 

করিয়! দেখিতে পাইলাম না, কেবল যাতন! রহিএ)। 

৩। অঞ্চল অদ্ধেক খসিয় পাঁড়িয়াছে, মুখে অদ্ধেক 

হাঁসি (শ্মিতমুখী ), অদ্ধ নয়নতরঙ্গ (কটাক্ষ )। 

৪। পয়োধর অদ্ধেক দেগিলাম, অদ্ধ অঞ্চলে আবুত 

রহিল (ভরি), সেই অবধি (তবধরি -৩ধবাধি) অনল 

আমাকে) দগ্ধ করিতেছে । 

৫। একে তন্থু গৌরবর্ণ, সুবর্ণ বাটা (পয্মোধর ১, 

কাচলি মদনের তুল্য। 

৬। হারে মন হর্ণ করিল, যেন কাম (হাররূপী) 

ফাঁদ বিস্তার করিয়াছে । 

শ | ভাসা- ভাষা । 

৭৮। দশন মুক্তাপংক্তি অধরে মিলাইতেছে, 

মৃদু মৃহ কথা কহিতেছে ; বিদ্যাপতি কহে, এই ছুঃখ 

রহিল (যে) দেখিয়৷ দেখিয়া আশ পূর্ণ হইল না। 



বিগ্যাপতি । 

৩৬ 

( মাধবের উক্ক্ি ) 

সসন পরস খন মন্ধর রে 

দেখল ধনি দেহ । 

নব জলধর তরে সঞ্চর রে 

জনি বাজুরি রেহ ॥২। 

আজ দেখলি ধনি জাত রে 

মোহি উপজল রঙ্গ। 

কনক লত| জনি সঞ্চর রে 

মহি নিরঅবলম্ব ॥8। 

হা পুন আপরুব দেখল রে 

কুচ গুগ অরবিন্দ । 

বিগসিত নহি কিছু কারন রে 

সোঝা মুখ চন্দ ॥৬। 

বিষ্যাপতি কৰি গাল রে 

রস বুঝ রসমন্ত। 
দেখসিংহ নৃপ নাগর রে 

হাসিনি দেবি কম্ত ॥৮ 

মিথিল।গ পদ । 

মাধবীয় বগাড়ী ছন্দ । 

২৩ মারা । অদ্দপদ্দেধ অবসান ১১, ১২ অথবা 

১৩ অক্ষরে । 
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অসন পরস খন্থ অন্বর রে। দেখল ধান দেহ। 
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শৰ জলধর তরে সঞ্চর রে। জনি বীঙ্গুরি রেহ॥ 

অদ্ধপদ, সসন পরস খন্থ অন্বর রে-_-১২ অক্ষর । 

১। সসন--শ্বসন, পবন । খন _খসিল। 

২। তরে-_-তলে। 

১-২। পবন ম্পশে বক্র (নীল সাড়ী) অস্ত 

হইল (তাহাতে ) ধনীর দেহ দেখিলাম। যেন 
নব জলধরের তলে বিদ্যুৎ রেখা সঞ্চরণ করিতেছে । 

২০) ২১, ২৯, অথবা 

১ 

৩। জাইত-_যাইতে । মোহি-_আমাকে, আমার । 

রন---আনন্দ। 

৪1] নিরঅবলম্ব-- বিনা অবলম্বনে | 

আজ ধনীকে যাইতে দেখিলাম, আমার 

আনন্দের উদ্রেক হইল, যেন কনক্লতা বিনা 

অবলম্বনে ধরাতলে সঞ্চরণ করিতেছে । 

৬। সোবা-_ সোজা, সম্মুখে । 

৫-৬। তাহার পর অপরূপ কুচ কমল যুগল দেখি- 

লাম, কিছু কারণে সম্মুখে তাহার মখচন্্ বিকসতত 

হয় নাই (পবনে বস্ত্র অন্ত হওয়াতে সুন্দরী অঞ্চলের 

দ্বারা মুখ ঢাকিয়াছিল )। 

৭-৯। বিস্তাপতি কবি গাইল, রসজ্ঞ রস খুঝিয়া 

লও। হাসিনা দেবীর কাস্ত দেবসিংহ নুপ রসিক। 

ধেবসিংহ (উপাধি গঞ্চড়নারায়ণ ) শিবাসংহের 

পিতা। হাসিনি_ শিবসিংহের মাতা। 

৩-৪। 

৩৩ 

( মাধবের উক্তি ) 

জাইতে মিললি কলাবতি রাম। | 

সেনহি দেখল জে দিয় উপামা ॥২। 

ধইরজে বুঝল চাতুরি নারি। 

অনুভব কএ গেল কুটিল নিহারি ॥8। 

সৌরভে জানল পছমিনি জাতি । 
অন্তরে লাগি রহল দিন রাতি ॥৬৷ 

কীতুনানন্দ। 

১। মিললি--দেখা হইল। ২। যাহার সহিত 

উপম! দিব তেমন কিছু দেখি নাই। ৪। কুটিল 
দৃষ্টিপাত করিয়! (আমাকে (প্রেম-বিকার) অন্থুভব 
করাইয়া গেল। 

৫-৬। (অঙ্গের) সৌরতে জানিলাম পদ্মিনী জাতীয়া 

(রমণী), অন্তরে দিবারাত্রি লাগিয়া রহিল। 



২ 

৩৪ 

(কবির উক্তি) 

আনন লোলএ বচন বোলএ হসি। 

অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিম সসি ॥ ২। 

অপরুব রূপ রমনিআ। 

জাইত দেখলি গজরাজগমনিআ ॥ & | 

কাজর রঞ্জিত ধবল নয়ন বর। 

ভমর মিলল জনি বিমল কমল পর ॥ ৬। 

ভান ভেল মোহি মাঝ খীনি ধনি। 

কুচ সিরিফলে ভরে ভাঙ্গি জাইতি জনি ॥৮। 

কবিশেখর ভন অপরুব রুপ দেখি । 

রায় নসরদ সাহ ভূললি কমলমুখি ॥১৩। 
রাগতরঙ্গিণী ৷ 

দেশীয় বরাড়ী ছন্দ। ১৭ মাত্রা। 
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আনন লোলএ বচন বোলএ হৃসি। 

প্রত্ন্তর (বম্ অথবা ধুয়া) ১২ মাত্রা। 
অপরুব রূপ রমনিআ। 

১। লোল'এ-_আন্দোলিত হয়। 

১-২। মুখ নাড়িয়া হাঁসয়া কথা কয়, 

শরতের পুর্ণচন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে। 

৩-৪। অপরূপ রূপবতী, গঞজেন্্রগামিনী রমণীকে 

যাইতে দেখিলাম । 

৫-৬। সুন্দর ধর্জা নয়ন কচ্জলে রঞ্জিত, যেন 

বিমল কমলে ভ্রমর মিলিত হইল। 

৭-৮। ধনীর মধ্যদেশ ক্ষীণ, আমার মনে হইল 

কুচ শ্রীফল ভরে ভার্গিয়৷ যাইবে । 

৯-১০ | কবিশেখর কহিতেছে, অপরূপ রূপ দেখা- 

ইয়া, কমলমুখী রায় নসরদ শাহকে ভূলাইল। 

মিথিলার পর্দ। রাগতরঙ্গিণীতে আছে । কবি- 

শেখরের পার্থে টাকা আছে, “ইতি বিগ্তাপতেঃ।” 

কবিশেখর বিস্তার্পতির উপাধি। নসরদ শাহ অথবা 

নসীর শাহ বের পাঠান রাজ! । ইহাকেই বিস্তাপতি 

যেন 

বিদ্যাপতি। 

পঞ্চগৌড়েশ্বর কহিয়াছেন। নাম ন1 দিয়া কেবল 
কবিশেখর উপাধিযুক্ত ভশিতা অনেক পদে আছে। 

মূল ভণিতা থাকিলে এই পদ রাধারুষ সম্বন্ধে প্রয়োগ 

করা যায় না। বঙ্গদেশে এই পদ নিয়োদ্ত আকারে 
প্রচলিত আছে £- 

নন্ুআ৷ বদনি ধনি বন কহুসি হসি : 

অমিয় বরিসে জনি শরদ পুনিম শশি ॥ ২। 

অপরুধ রূপ রমনি মনি । 

যাইতে পেখল গঞ্জরীঞগমনি ধনি ॥ ৪। 

সিংহ জিনি মাঝ! খানি তনু অতি কোমলিনি। 

কুচ সিরিফল ভগ্গে ভাঙি পড়য় জনি ॥ ৬। 

কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়ন ধর। 

ভমর ভুলল জনি ধিমল কমল পর ॥ ৮ 

ভনহ বিদ্/াপাতি সে বর নাগর 

রাহি রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥ ১. 

৩৫ 

( মাধবের উক্তি ) 

অপরুব পেখল সোই । 

কনকলতাঞ্ঞে উয়ল কিএ হিমকর 

এসন লাগল মোই ॥২। 

কুটিল কেশ চঞ্চল অতি লোচন 

নাসা আতর,ভীন। 

রাগ অধর দশন মনি ভেটল 

ছুহ্ু কুচ ছুন্ত কীন ॥8। 

ত্রিবলিক মাঝে তস্থু নিবি বান্ধল 

নাভি সরোবর গোই। 

ভারি জঘন সম্থল রহু দুবরি 

পরছুখে দুখি নই কোই ॥৬। 

কীত্তনানন্ম | 

১। সোই---তাহাকে। 

৩। আতর- অন্তর, দূর। ভীন-_ভিন্ন। ৪-_ 

লোহিত অধর দশন মণির সহিত মিলিত। ৫ গোঁই 



বিদ্যাপতি। 

-_ গোপন করিয়া । ৬। তন্বীর গুরুভার জঘন সথল 

রহিল, পরছুঃখে কেহ ঢঃখিত হয় না। 

৩৩৬ 

( মাধবের উক্তি ) 

সজনি মপরূপ পেখল রাম|। 

কনক লতা অবলম্বন উয়ল 

ভরিণহ্ীন হিমধামা ॥২। 

নয়ন নলিনি দউ অগ্জনে রঞ্জই 

ভৌভ বিভঙ্গ বিলাস| । 

চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল 

কেবল কাজর পাসা ॥8। 

গিরিবর গরুম পয়োধর পরশিত 

গীমে গজমোতিম ভারা । 

কাম কন্বু তরি কনয় শল্ুপরি 
ঢারত সুরধুনি ধারা ॥৬। 

পয়সি পয়াগে জাগ শত জাগই 

সোই পাএ বন্ভাগী । 
বিষ্ভাপতি কহ গোকুল নায়ক 

গোগীজন অনুরাগী ॥৮। 

হরিপদ ছন্দ। 
১। কনকলতা-_দেহ্যষ্টি। উল উদিত হটল। 

হরিণহীন হিমধামা-_নিফলঙ্ক চক্র । 

২। ভোৌহ বিভঙ্গি বিলাসা-ক্রর বিত্রম বিলাস। 

৪। জোর--ঞ্জোড়া, যুগল। চকিত চকোর 

যুগল বিধি কেবল কঙ্জল (রূপ) পাশে বাঁধিল। 

€। গরুয়_গুরু। গীম- গ্রীবা । 

৫-৬। কণ্ঠের গঞ্সমুক্তা হার গিরিবর তুল্য) গুরু 
পয়োধরে পরশিত, (যেন) মদন কডু (ক) ভরিয়া 

কনক শন্থুর উপরে (পয়োধরে)গঙ্গাজলধারা (মুক্তাহার) 

ঢালিতেছে। 

৭। পয়সি-_ জলে। | 

৩ 

৭-৮। যে প্রস্নাগ ভীর্ঘে (সেই জলে ) শত যু 

উদ্যাপন করে সেই বহুভাগ্যবান পুরুম ( এই রমণীকে) 

পায়। বিগ্কাপতি কচে, গোকুলনায়ক গোপী্জনে 

অনুরক্ত ভইয়াছে। 

৩৭ 

( মাধবের উক্তি ) 

কামিনি করএ সনানে । 

হেরিতহি হৃদ হনএ পচবানে ॥২। 

চিকুর গরএ জলধার! । 

জনি মুখ সমি ডরে রোঅএ অন্ধারা ॥8। 

কুচ জ্বগ চারু চকেবা। 

নিঅ কুল মিলত মানি কোনে দেবা ॥৬ 

তে সঙ্কাঞ্জে ভূজ পাসে। 

বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥৮ 

তিতল বসন তনু লাগু। 

মুনিহুক মানস মনমথ জীগু ॥১৩। 

ভনই বিদ্ভাপতি গাবে। 

গুনমতি ধনি পুনমত জনি পাবে ॥১২। 
তালপত্রের পু-ধি। 

বিততাসাবরা ছন্দ । 

প্রথম চরণ ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় ১৬। কদাচিৎ গণে 

৪ মাত্রা পুর্ণ থাকে না। 

১-২। কামিনী স্নান করিতেছে, দেখিতেই পঞ্চবান 

(মদন) হৃদয়ে (শর) হানে । 
৩। গরএ গলিতেছে। 

করে। ও 
৩-৪। চিকুর (বহিয়!) জলধারা গলিতেছে 

(বহিতেছে), যেন মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার (কেশ) 

রোদন করিতেছে। 

৫। চকেবা- চক্রবাক। ৬। নিঅ_নিজ। মিলত 

- মিলিত করিয়া। দেবা-_দিবে, দিয়াছে। 

৪। রোঅএ-_রোধন 



২৪ 

৫-৬। চারু চক্রবাক কুচযুগল, নিজ কূলে আনিয়া 

কে মিলাইয়| দিয়াছে । 

৭। তে-সেই কারণে । সঙ্কাঞ্ডে- শঙ্কায় । 

৮| ধএল-_ধরিল, রাখিল। জাএত- যাইবে । 

৭৮। আকাশে উড়িয়। যাইবে সেই কারণে শঙ্কায় 

তুজপাশে নাধিয় রাখিল (গ$জযুগল দ্বারা বঙ্গ আচ্ছাদন 

করিয়াছে )। 

৯। তিতল -_আদ্র। লাগু _লাগিয়াছে। 

১০। মুনিহুক-_সুনিরও | জাগু জাগে। 

৯-১০। মার্দ বসন অঙ্গে লাগিয়াছে, (তাহা 

দেখিয়া) মুনির ও মানসে মন্মথ জাগরিত ভয়। 

১১। গাবে--গায়,। গাভিয়া। ১১। গুশমতি-- 

গুণব্তী। পুনমত--প্রণ্যবান । 
১১-১১। বিগ্ভাপতি গাহিয়া কহিতেছে, গুণবতী 

ধনী পুণ্যবান যেন প্রাপ্ত হয়। 

এই প্রসিদ্ধ পদের সম্বন্ধে মিথিলায় প্রবাদ আছে 

ষে রাজা শিবসিং যখন বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত 

হন তখন বিগ্ভাপত্ি ষ্ঠাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। 

বাদশাহ কবিকে সগ্ভন্নাত দু্টপূর্ব যুবতীর 
বর্ণনা রচনা করিতে আদেশ দেন। আদেশ মত 

বিগ্কাপতি এই পদ রচনা করেন। মিথিলায় এই পদ 

রাধারুষ্ণ সম্বন্ধীয় বলিয়া গণিত হয় না, কিন্তু তাহাতে 

দোষের কিছু নাই। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠ এই 
প্রথম প্রকাশিত হইল | মিথিলাতে এবং বঙ্গদেশে 

কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভণিতার আরও 

তিনটা পাঠ পাওয়! যায়। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে. 

ভনহি বিষ্তাপতি ভানে। 

স্থপুরুখ কব ন হোয়ত নদধানে ॥ 

বাবু রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 'প্রবন্ধে_ 

বিগ্ভাপতি কবি গাবে। 

বড় তপ গুনমতি পুনমত পাবে ॥ 

পদকলপতরদ্তে- 

কবি বিষ্যাপতি গাওয়ে । 

গুনবতি নারি রসিক জন পাওয়ে ॥ 

বিদ্ভাপতি। 

এই সন্কলনে তালপত্রের পুঁথির পাঠ ধৃত হইয়াছে, 
কারণ উক্ত পৃস্তক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও গ্রামাণ্য। 

৩৮ 

( মাঁধবের উক্তি ) 

আগু মঝু শুভ দিন ভেল!। 

কামিনি পেখল সনানক বেল! ॥২1 

চিকুর গলয় জল ধারা। 

মেহ বরিস জশি মোতিম হার। ॥৪। 

ব্দন পোছল পরড়রে । 

মাজি ধয়ল জনি কনক মুকুরে ॥৬। 

তেই উদসল কুঁচজোরা । 

পলটি বৈসাওল কনক কটোর! ॥৮ 

নীবিবন্ধ করল উদ্েস। 

বিদ্ভাপতি কহ মনোরথ শেস ॥১৩। 
বিততাসাবরী ছন্দ। 

সনানক বেলা--শানের সময়। 

চিকুর (হিয়া) জলধারা গলিতেছে 

(ঝরিতেছে ), যেন মেঘ মক্তাহার ( জলধার! ) বর্ষণ 

করিতেছে । 

৫-৬। বদন প্রচুর ( উত্তমরূপে ) ুছিল, যেন 

স্ব্ণমুকুর মা'জয়া রাখিল। 

৭-৮। তাহাতে (মখ মুছিবার সময় ) কুচযুগল 

প্রকাশ হইল (উদসল ), (যেন) সোনার বাঁটা 

উল্টাইয়! বসাইয়াছে। 

৯। উদেস-_উদাস, শিথিল। 

১*। মনোরথ শেস-_মনোরথ পূর্ণ হইল। 

৩-৪। 

৩৯ 

( মাধবের উক্তি ) 

লাইত পেখল নহাইলি গোরী । 

কতি সঞ্চে কপ ধনি আনলি চোরী ॥২। 



বিদ্যাপতি। 

কেশ নিঙ্গারইত বহ জল ধারা । 

চামরে গলয় জনি মোতিম ভারা ॥8। 

অলকহি তীতল তহি' অতি শোতা । 

মলিকুল কমলে বেঢল মধুলোভা ॥৬ 

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাত । 

সিন্দুরে মণ্ডিত জনি পঙ্গজ পাতা ॥৮ 

সজল চীর রহ পয়োধর সীমা । 

কনক বেল জনি পড়ি গেল হীম! ॥১৩। 

ও ন্ুকি করতভি চাহে কিয় দেহা 

অবভি ছোড়ব মোহি তেজব নে! ॥১২। 

এন রস নহি পাওব আরা । 

ইথে লাগি রোই গলয় জলধার! ॥১৪। 

বিদ্ভাপতি ক শুন মুরারী। 

বসন লাগল ভাব রূপ নিহারী ॥১৬। 

যোগিয়ামালব ছন্দ। ১৭ মারা! । 

১। নহাইলি-_দ্নাত, কৃতন্নান। 

২। কৃতি সঞে- কোথা হঈতে। 

চুরী করিয়া । 
১-২। যাইতে দেখিলাম সুন্দরী স্নান করিয়াছে, 

কোথা হইতে ধনী রূপ চুরী করিয়া আনিল ? 
৪ চামরে যেন মুক্তাহার (ছিন্ন হইয়া) ঝরিতেছে। 

৫-৬। আর্জ অলকাবলী আত স্থন্দীর, (যেন ) 

মধুলুন্ধ ভ্রমরকুল ( অলক ) কমলকে (মুখ ) ঘিরি- 

যাছে। 

৭-৮। জল লাগিয়া! চক্ষু লোহিতবর্ণ (রাত1)ও অঞ্জন 
শূন্য, যেন পল্সপত্র সিন্দুরে মগ্ডিত হুইয়াছে। 

৯-১০ | আর বস্ত্র পয়োধরের সীমা (আগরবক্ে 

পয়োধর আবৃত হুইয়াছে), যেন স্থুবর্ণ গঠিত বিহফলে 

তুষারপাত হইয়াছে । 
১১-১২। ও ( শুভ্রবন্ধ ) দেহকে লুক্ধারিত করিতে 

চাহিতেছে, ( কহিতেছে ) এখনি আমাকে ছাড়িবে, 
ন্গেহ ত্যাগ করিবে। 

চচারী- 

২৫ 

১৩-১৪। (বস্ত্র কহিতেছে ) এমন রম ( দে- 

ম্পর্শজ্মনিত ) আর ফিরিয়া পাইব না, এই জন্য জলধার 

গলিয়া ( মোচন করিয়া ) রোদন করিতেছে | 

১৬। রূপ দেখিয়া বসনের ভাব লাগিয়াস্ক 

( মুগ্ধ চয়াছে )। 

৪৩ 

( সথীর সহিত সথীর কথা ) 

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখি 

সমুখে ভেরল বর কান। 

গরু জন সঙ্গে লাজে ধনি নত মুখি 

কৈসনে ভেরব বয়ান ॥২। 

সখি হে অপরুব চাত্তরি গোরি। 

সব জন তেজি অগ্ুডসরি সঞ্চরি 

আড় বদন তহি ফেরি ॥8। 

হি পুন মোতি হার টুটি ফেকল 
কহইত হার টুটি গেল। 

সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু 

শাম দরশ ধনি লেল ॥৬। 

নয়ন চকোর কাহুমুখ শশিবর 

কয়ল অমিয় রসপান । 

দু দু দরশনে রস পসারল 

কবি বিষ্ভাপতি ভান ॥৮। 
১।  নহাই-ন্গান করিয়া। বর কান- লুনার 

কানাই। 
২। গুরুঞজনের সঙ্গে ধনী লজ্জায় নতমুখী, কেমন 

করিয়া ( কানাইয়ের ) মুখ দেখিবে? 

৩-৪। হে সখি, সুন্দরীর (রাধার ) অপুর্ব 

চাতুরী ! সকলকে ত্যাগ করিয়৷ অগ্রসর হইয়া গেল, 
তাহার পর মুখ আড় করিয়া ফিরাইল ( তাহাতে 

কানাই তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন )। 
৫। ফেকল-_ছড়াইয়! ফেলিল।, কহুইত--কছে। 



২৬ 

৬। চুনি- চুন্ন! (হিন্দী ), কুড়াইয়া। সঞ্চর_ 

সঞ্চরণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। 

৫-৬। তাহার পর আবার মুক্তাহার ( অলক্ষ্যে ) 

ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া ফেলিল (যাহাতে কুড়াইতে বিলম্ব 

হয় ), বলিল (আমার) হার ছিডিয়া গেল। (সঙ্গের ) 

সকলে এদিক ওদিক করিয়া (অবনত মন্তকে ) 

একটা একটী করিয় মুক্তা কুড়াতে লাগিল, (সেই 
অবসরে ) ধনী শ্ামকে দর্শন করিল । 

৭-৮। (রাধার) নয়ন চকোর কানাইয়ের 

মুখচন্ত্রের অমৃতরস পান করিল (দর্শনে তৃপ্তি লাভ 

করিল)। বিগ্ভাপতি কবি কহিতেছে, উভয়ের দর্শনে 

উভয়ের ( চিত্তে) রস ( অন্তরাগ ) প্রসারিত হইল। 

৪১৯ 

( মাধবের উক্তি ) 

নাহি উঠল তীরে সে ধনি রাহি । 

মঝু মুখ স্থন্দরি অবনত চাহি ॥২। 
এ সখি পেখল অপরুব গোরি। 

বল করি চিত চোরায়ল মোরি ॥8। 

একলি চললি ধনি হোই অগ্ুয়ান। 

উমগি কহই সখি করহ পয়ান ॥৬। 

কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিনি হোয় । 

আশ নিরাশ দগধ তনু মোয় ॥৮ 

কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা । 
চিত নয়ন মঝু ছুহু তাহে রহল! ॥১৩। 

বিদ্াপতি কহ শুনহ মুরারি। 

ধৈরজ ধএ রহ মিলব বর নারি ॥১২। 
পর্ববতীয় বরাড়ী ছন্দ। 

১। নাহি- নাহিয়া, ম্লান করিয়া । রাহি 

রাধা, রাই । 

২। অবনত (মুখে ) সুন্দরী আমার মুখের দিকে 
চাহিল। চাহি-_চাহিল। 

বিদ্ভাপতি। 

৪। বলপর্ক আমার চিত চুরি করিল। 

৬। উমগি--ফিরিয়া 

৫-৬। ধনী অগ্রীসর হইয়া চলিল, ফিরিয়া 

(সথীকে ) কহিল, সখি প্রয়াণ কর (আমার সঙ্গে 

আইন )। (মুখ ফিরাইয়া সণীকে ডাকিবার সময় 
আর একবার মাধবের চক্ষে চক্ষে মিলন হইল )। 

৭| কিয়ে--কিবা, কি জানি। রাগি-অন্ু- 

রাগিনী। 
৭-৮। কিজানি ধনী( মামার প্রতি ) অন্ুরক্ত 

(অথবা ) বিরক্ত, (এই) নাশ! (অনুরাগ হইলে 

আশা ) (9) নিরাশায় (বিগাগ হইলে ) আমার 

তন্প দগ্ধ হইতেছে (সংশয়ে মামার চিও অস্থির 

হইতেছে )। 

৯-১০ | কেমন করিয়া সেই অবলা ধনী আমায় 

মিলিবে (কেমন করিয়া তাহাকে দেখিব ), আমার 

চিত্ত ও নয়ন ছুই তাহাতে রহিল (তাহাকে দেখিয়া 

আমি মুগ্ধ হইয়াছি )। 

সপ 

৪২ 

( মাধবের উক্তি ) 

কিয় মঝু দিঠি পড়লি শশিবয়না । 

নিমিখ নিবারি রহল দুহু নয়ন! ॥২। 

দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোরা। 

কাল হোয় কিএ উপজল মৌরা ॥8। 

মানস রহল পয়োধর লাগি । 

অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥৬ 

শ্রবণ রহল অছ শুনইতে রাব। 

চলইতে চাহি চরণ নহি জাব ॥৮। 

আশা পাশ ন তেজই সঙ্গ । 

অনায়ত কয়ল হমর সব অঙ্গ ॥১৩। 

১। কিয়--কেন। 



বিদ্ভাপতি। 

১-২। ভন্ত্রমুখী কেন আমার দৃষ্টি ( পথে) পড়িল, 

ছই চক্ষু নিমেষ নিবারণ করিয়া, অর্থাৎ নিমেষশৃক্চ 

হইয়া রহিল। 
৩-৪। দারুণ, ঈষৎ বক্রাষ্ট কি মামার কাল 

হইয়া উৎপন্ন হইল ? 

৫৬ পয়োধরের অন্ত (স্পর্শ করিবার জন্ত ) মানস 

( ইচ্ছা ) রহিল; অন্তরে মদন জাগিয়া রহিল। 

৭। রহল অছ--রহিয়াে | 

৭-৮। শ্রবণ কগন্বর শুনিতে রহিগ্নাছে ( শুনিবার 

জন্য উৎসুক রহিয়াছে ); চলতে চাহি চরণ যায় না। 

৯-১০। আঁশার পাশ (বন্ধন) সঙ্গ ত্যাগ করে 

না; আমার সকল মঙ্গ অনাযন্ত (আয় বহি ত ) 

করিল ।১০। পাঠান্তর- বিগ্ভাপতি কহ প্রেমতরঙগ | 

( মাধবের উক্তি ) 

মুখ দরসনে স্থখ পওলা৷ 

রস বিলসি ন ভেলা । 

সরদ চান্দ সোহাঞ্ঞোনা 

উগিতহি অথ গেলা ॥২। 

হরি হরি বিহি বিঘটাওলি 

গজগামিনি বালা ॥৩। 

গুন অম্ুভবে মন মোহলা 

অবসাদল দেহ! । 

ছুলভ লোভে ফল পওলা 

আবে প্রাণ সন্দেহা ॥৫। 

মেনকা দেবিপতি ভূপতি 

রস পরিনতি জানে। 

নরনারায়ন নাগরা কৰি 

ধীরে সরস ভানে ॥৭। 
নেপালের পুথি। 

২। সোহাঞ্জোনা-_শোভন। উগিতাহ--উদদিত 

চইতেই । অথ- অন্ত। | 

২৭ 

১-২। মুখ দশনে সখ পাইলাম, বিলাঁস রস হইল 

না। শরতের স্ন্দর চন্দ্র উদ্দিত হইতেই অন্ত গেল। 

৩। বিঘটাওলি-_মন্দ ঘটাইল। হায় হায়, 

বিধাতা গজগামিনী বালা (সম্বন্ধে) মন্দ ঘটাইল 

(তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম ন! )। 
৪। অবসাদল--অবসাদিত করিল। 

৪-৫। গুণ অনুতব করিয়া মন মোহিল, দেহ 

অবসাদ প্রাঞ্ধ হইল। ছুর্লভ (সামগ্রীতে) লোত 

করিয়! ফল পাইলাম, এখন জীবন সন্দেহ। 

৬-৭। মেনক! ধেবীর পাঁত রসিক নরনারায়ণ 

ভুপতি রস ঞানেন। সরস কবি ধীরে কহিতেছে। 

সরস কবি--াবগ্ভাপাত। নরনারায়ণ ভূপাতি কে 

তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। 

( মাধবের ভক্তি ) 

গোধুলি পেখল বাল৷ 

যব মন্দির বাহর ভেল! । 

নব জলধর বিজ্ঞুরি রেহ। 

দন্দ পসারিয় গেল! ॥ ২। 

ধনি অলপ বয়সি বালা 

জনি গাঁথলি পুহপ মাল! । 

থোরি দরসনে আশ ন পুরল 

রহল মদন জালা | ৪। 

গোরি কলেবর নূনা 

জনি কাজরে উজোর সোনা । 

কেশরি জিনি মাঝ খিনি 
দুলহ লোচন কোনা ॥ ৬। 

ইযত হাসনি সনে 

মুঝে হানল নয়ন বানে। 
চিরে জীব রহু রূপনরায়ন 
কবি বি্ভাপতি ভানে ॥ ৮। 
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১--২। গোধূলি কালে যখন বাল! গৃহের বাহির 

হইল (তখন তাহাকে ) দেখিলাম। নবজলধর ও 

বিছ্যৎ রেখার স্বন্থ (যুগ্মা বৈপরীত্য) প্রসারিত (দীর্বীরূত) 
করিয়৷ গেল। 

দ্বন্ঘ শকের অর্থ বিপরীত যুগ্ঃ-_শীত গ্রীন্ম, দুখ ছুঃখ, 

আলোক অন্ধকার যেমন দ্বন্দ। মেঘে বিছ্বাৎ বিকাশ 

হইলে সেইরূপ বিপরীত দ্বন্দ সাধিত হয়। মেঘের 

মধ্যে যেমন বিছ্যুৎ গোধূলির অন্ধকারে সেইরূপ বালা। 

গোধুলিতে বাল! মন্দিরের বাহির হইয়া চলিল, যেন 

মেঘ ও বিছ্যতের দ্বন্থভাব দীঘ প্রসারিত করিয়া 

গেল। সেযেমন যেমন যাইতে লাগিল সেই দ্বন্দ- 

ভাবও যেন দীর্ঘতর হইতে লাগিল। 

গীতচিস্তামণির পাঠ গৃহীত হইয়াছে । পাঠাস্তর _ 

যব গোধুলি সময় বেলী 

ধনি মন্দির বাহুর ভেলী 

নৰ জলধর বিস্কুরি রেহা 

ধন্দ পসারির় গেলী। 

এইট গীত মাধবের উক্তি। গীতচিস্তামণির পাঠে 

প্রথম চরণেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা! যায় । 

৩। গাথলি-__গাথা। পুহপ- পুশ্প। 

৩--৪। সে অল্পবয়সী বালা, যেন গাথা পুষ্প 

মাল!, অন্ন দশনে আশা পুরিল না, মদন জ্বাল! 

রাহছল। রছল মদন জ্ঞালা-স্পাঠাস্তর, বাঢ়ল মদন 

জালা । 

€ | নূনা- নানা, ক্ষু্রা। 

(নীল) বস্ত্রে। উজোর-_উজ্জল। 

৬। থিনি--ক্ষীণ। 

৫_৬1 গৌরবর্ণ, ক্ষুদ্রকায়, যেন কাজলে ( নীল 

বন্ধ মধ্যে) উজ্জ্বল সোনা) সিংহ জিনিয়া কটি, অপা্জ 

( লোচন কোনা ) ছুল'ত । 

| হাসনি--হাসি। 

৭_-৮। ঈষৎ হাসির সহিত ( হাসিয়া ) আমাকে 

(আমার প্রতি ) কটাক্ষ বাগ হানিল। 

কাজ্রে--কষ্বর্ণ 

বিগ্ধাপতি। 

পদকল্পতরুতে ভণিতায় রূপনারায়ণ শঝের পরিবর্তে 

পঞ্চগৌড়েশ্বর আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দ ভঙ্গ হয়। 
মিথিলায় রূপনারাররণ সংশোধিত পাঠ, কিন্তু উহ্াও 

মূল পাঠ নহে । মূল পাঠ কীর্তনানন্দে পাওয়া যায়__ 

নসীর সাহ ভানে 

মুঝে হানল নয়ন বানে 

চিরেজীব রহু পচগৌড়েসর কবি বিদ্যাপাত ভানে। 

প্রথম চরণে 'ভানে' শবের অর্থ জ্ঞান হয়, অনুমান 

হয়, শেষ চরণে “ভানে” শবের অর্থ কহে। 

নসীর সাহ অথবা নসরৎ সাহ্ সবে বাঙ্গলার পাঠান 

রাজা, পঞ্চগোড়েশ্বর উপাধি তাহার উপযুক্ত । 
প্রাচীন তালপত্রের পুাথতেও শসীর সাহের নাম 

দেখিতে পাওয়া যায়। এ ভণিতা৷ থাকিলে এ পদ 

রাধাকুঞ্ণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। ভণিতা 

পরিবন্তন করিয়া অথবা ত্যাগ করিয়া এরূপ আরও 

প্ধ এ দেশে বৈষ্ণব সংগ্রহকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন । 

৪৫ 

( মাধবের উত্তি ) 

অপরূপ পেখল আই । 

কনক গিরি আউধ মুখে 

চাদছ গরাসে জাই ॥ ২। 

আগর পেখল কুচ যুগ মাঝে 

লোলিত মোতিম হারে। 

কনক মহেশ কামহু পুজল 

জনি স্থর নদি ধারে ॥8। 

হেরি হসি উর অন্বরে ঝবাপল 

বহ্ছিম নয়ানে সেহ। 

সে বিন্ু মোর চিত বেয়াকুল 

ধৈরজ নহি ধর দেহ ॥৬। 
কীর্তনানন্দ। 

১। আই--আন্দি। 

২। আউধমুখে--অধোমুখে। 



বগ্ভাপাঁত । 

১-২। আজ অপর্প ধেখিলাম। চন্ত্র (মুখ) 

অধোমুখে কনক গিরি (পয়োধর) গ্রাস কারতে 

যাইতেছে ( অবনতমুখী হইয়া রহিয়াছে )। 

৩। আওর-.আর। মোতিম--মুক্তা | 

৩-৪। আর দোঁখলাম কুচযুগণ মধ্যে লোলায়- 

মান মুক্তাহার, যেন কাম গঙ্গাতীরে কনক মহেশ 

পুজ! করিল। 

৫1 পেভস্পণে। 

( মাপবের উক্তি । 

আধ বদন ভেরি লোচন আধ। 

দেখব কিয়ে অরু পুন ভেল সাধ ॥২। 

পুন নহি দিঠি ভরি পেখল ভেলা । 

0.ঘ বিজুরি যইসে উগি নুকি গেল৷ ॥ম | 

জাইতে পেখল নাগরি নারি । 

গদএ বুঝা এল পলটি নিহারি ॥৬। 

মন্থর গমনে বুঝল অনুরাগি। 

তিল এক দেখল অবনত মন জাগি ॥৮। 

রূপ ভূলল আাখি গেলই গেল। 

তবধরি জগ ভরি ফুল শর ভেল ॥১০। 
কীর্তনানশ ও গীতচিন্ত।মণি। 

১--২। অদ্ধ মুখ ( অবগুগনাবৃত বণিয়া সম্পূণ 

মুখ দেখা যায় না), অদ্ধ লোচন ( কটাক্ষ ) দৌঁখয়! 

পুনরায় আরও দেখিবার সাধ হইল 

৩--৪। আর চশ্ু ভরিয়া ধেখা হইল না, 1বদুৎ 

মেথে উদয় হইয়া যেন লুকাইয়া গেল ( নীপ বস্তে মুখ 

আবরণ করিল )। 

৫.-৬। চতুরা রমণীকে যাইতে দোঁথলাম, ফাঁরয়! 
চাহিয়া! হদয় ( মনোগত ভাব ) বুঝাইল। 

৭--৮। মন্থর গমনে অনুরাগ বুঝাইল ( অন্ুরাগ- 

বশতঃ ধীরে ধীরে গমন করিল, দ্রুতগমনে চলিয়া 

২৯ 

গেল না); তিল মা দেখিলাম, 

জাগিতেছে। 

৯--১০। চক্ষু রূপে ভুলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 

গেল ( গেলই গেল ), সে পধ্যন্ত জগৎ ভরিয়া ফুল 

শর হইল (মদন আমাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়াছে যে 

আমি তাহার ফুল শর ব্যতীত আর কিছু দেখিতে 

পাইতেছি না )। 

এখনও মনে 

( মাধবের উক্তি ) 

লোচন চপল বদন সানন্দ । 
নীল নলিনি দলে পুজল চন্দ ॥২। 

পীন পয়োধর রুচি উজরী | 

সিরিফলে ফললি কনক মজরী ॥8 | 

গুনমতি রমণী গজরাজ গতী । 

দেখলি মোঞ্ে জাইতে বর জুবতী ॥৬। 

গরুঅ নিতম্ব উপর কুচ ভার। 

ভাগিবাকে চাহএ থেঘিবাকে পার ॥৮। 

তনু রোমাবলি দেখিএ ন ভেলি। 

নিজ ধনু মনমথে থেঘ ন দেলি ॥১০। 

সম্ভ্রম সকল সখী জন বারি। 

পেম বুঝওলক পলটি নিহারি ॥১২। 

আওর চতুর পন কহুহি ন জাএ। 

নয়নে নয়ন মিলি রহলি নুকাএ ॥১৪। 

তখন সঞ্চে। চাদ চদন ন সোহাব। 

অবোধ নঅন পুনু তঠমাহি ধাব ॥১৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১--২। চপল লোচন সানন্দ বদন ( যেন) নীপ 

নলিনী দলে চন্দ্রের পূজা! করিল। 
৩--৪। পয়োধর পীন, কর্চ (দেহলাধণ্য ) উজ্জ্ঞণ, 

( যেন ) শ্বর্ণমঞ্জরীতে শ্রীফল ফলিণ। 
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৫--৬। গজেন্্রগামিনী গুণবতী মুবতী শ্রেষ্ঠ 

রমণীকে যাইতে আমি দেখিলাম। 

৮। ভাগিবাকে__ভাঙ্গিতে। 

দিতে। 

৭--৮। নিতম্ব গুরু, উপরে কুচভার, ( কটি) 

ভাজিয়। পড়িতে চায়, কে অবলম্বন দিবে ? 
৯--১০। তনু রোমাবলী দেখা হইল ন! ( রোমা- 

বলী দ্বার! যে বন্ধ আছে তাহা দেখিতে পাইলাম না ), 

মন্মঘ নিজের ধন? অবলম্বন দিল না। 

১১--১২1 সকল সখীর সন্ত্রম নিবারণ কারয়! 

(সথীরা সঙ্গে থাকিলেও ), ফিরিয়া! চাহিয়া প্রেম 

বুঝাইল। 

১৩--১৪। আর চতুরপনা কহা যায় না, নয়নে 

নয়ন মিলাইয়! লুকাইয়া রহিল (মুখ পুকাইবার ভাণ 

করিল )। 

১৫। সোহাব--সোহায়, শোভন বোধ হয়। 

১৬। তঠমাহি--তহি ঠাম, সেই স্থানে | 

১৫--১৬। তখন হইতে চন্ত্র চন্দন ভাল লাগে 

না, অবোধ নয়ন আবার সেই স্থানেই ধাবিত হয়। 

থেঘিবা--অবলম্বন 

৪৮ 

(মাঁধবের উদ্ভি ) 

দেখল কমলমুখি বরনি ন জাই। 

মন মোর হরলক মদন জগাই ॥২। 

তনু স্থকুমার পয়োধর গোরা । 

কনক লতা জনি সিরিফল জোরা ॥8। 

কুঞ্জর গমনি অমিয় রস বোলে । 

শ্রবণে সোহঙ্গম কুণ্ডল দোলে ॥৬। 

ভৌহ কমান ধএল তম্থ আগু। 
তীখ কটাখ মদন শর লাগু ॥৮। 

সব তহ স্থুনিঅ এসন বেবহার! | 

* মারিঅ নাগর উবর গমার! ॥১০। 

বিগ্যাপতি। 

বিদ্ভাপতি কবি কৌতুক গাব। 
বড় পুনে রসবতি রসিক রিঝাব ॥৯২। 

রাগতরঙিণী ও কীনানন্দ। 

সম্ভতোগাসাবরী ছন্দ । ১৬ মারা। 

১। বরনি--বর্ণন করা । 

৪। সাঁরফল-.-শ্রীফল। 

৫1 বোলে-_-বলে। 

৬। সোহঙম-- সুন্দর, শোভন । 

৭1 কমাণ--পন্থ । তশ্ু- তাহার । 

১০। উবর--মুক্ত হয়। গমারা_ গোয়ার, মুখ। 

সকলের নিকটে এইরূপ বাবহার 

(নিয়ম) শুনি যে চতুর আহত হয়, অরাঁসক (গোয়ার) 
মুক্ত হয় (রসিক আকৃষ্ট হয়, অরসিক বুঝিতে পারে 
না বলিয়া মুক্ত হয় )। 

১০। পাঠান্তর_নয়নক গুন তহি বড়হি বিকারা। 

১২। রিঝাব--প্রস্ন করে। 

১১--১১। বিদ্াপতি কবি কৌতুকে গাহিতেছে, 
বড় গুণ্যে রসিক রসবতীকে প্রসন্ন করে। 

রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা স্বতন্ত্র 

কংস নরাএন কৌতুক গাবে। 

পুনফলে পুনমত গুণমতি পাবে ॥ 

শিবসিংহের বংশে কংসনারায়ণ উৈরবসিংহের 
উপাধি, আর কেহও হইতে পারেন। রাজা, রাজ- 
কুমার, মন্ত্রী ও অপর ব্যক্তিদিগের নাম দিয়া বিগ্াপতি 
অনেক পদ রচন। করিয়াছিলেন । 

৯---১৬ | 

৪৪৯ 

( মাধবের উক্তি) 

" অলখিতে হমে হেরি বিসুসলি থোর। 
জনি রয়নি ভেল চান্দ উজোর ॥ ২। 

কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল। 

মধুকর ডন্বরে অন্বর দেল ॥৪। 



বিদ্ভাপতি । 

কাহিক সুন্দরি কে তাহি জান। 

আকুল কএ গেলি হমর পরান ॥ ৬। 

লীলা কমলে ভমর ধরু বারি । 

চমকি চলনি গোরি চকিত নিহারি ॥ ৮। 

তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভ । 

কনয় কমল হেরি কাঠি ন লোত ॥ ১০। 

আধ ন্রকায়লি আধ উদাস । 

কুচ কুন্তে কহি গেল মপনক আস ॥ ১২। 

সে সবে অমিল নীধি দএ গেলি সন্দেস। 

কিছু নহি রখলক্গি রস পরিসেস ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্যাপতি দু মন জা্ড। 

বিসম কুস্মমশর কান জন্ু লাগু ॥ ১৬। 

তালপত্রের পু'ণি। 

১। অলখিতে ( অপরের অলক্ষ্যে )। বিছসলি-_ 

মুচ্কিয়া হািল। 

২। যেন রজনী চন্ত্রালোকে উজ্জল হইল । 
৩) লাট--সন্বদ্ধ। বঙ্গদেশের পাঠে এই শব! 

“ছটা” হইয়া গিয়াছে । 
৩--৪। কুটিল কটাক্ষে সম্বন্ধ পড়িয়া গেল 

(উভয়ের মনে মনে অনুরাগ জন্মিল ), আকাশ 
ভ্রমর সমূহে (পূর্ণ) হইল (নয়নের তার! ভ্রমর- 
সদৃশ, বারম্বার কটাক্ষপাতে চক্ষের তারা ইতস্তত: 

সধশলিত হওয়াতে মনে হইল যেন ভ্রমরপুঞ্জে আকাশ 
পরিপুরিত হইল )। 

৫। কাহিক-_কাহার। তাহি-_তাহাকে। 
৭_-৮। লীল! কমলে যেন ভ্রমরকে (কটাক্ষকে) 

নিধারণ করিয়া, সুন্দরী চকিতে চাহিয়া চমকিয়া 
চলিল। 

তেঁ--লেই কারণে, হস্ত দ্বারা লীলাকমল উত্তোলন 

করাতে । 

১৭1 কনয়--কনক। 

দেখি কাহি ন লোভ। 

পাঠান্তর, কনক কুস্ত 

৩১ 

১১--১২। অদ্ধ আবৃত অর্দ অনাবৃত কুচকুস্ত 

আপনার আশ! কহিয়! গেল। 

১৩। অমিল--অমূল্য 

১৩১৪ । সে সকল অমূল্য নিধির সংবাদ দিয়া 

গেল, রসের কিছু পরিশেষ রাখিল ন1। 

১৫_-১৬। বিষ্যাপন্ভি কভিতেছে, উভয়ের মনে 

(উভয়ে) জাগিতেছে, বিবম কুসুম শর যেন কাহাঁকেও 

নালাগে। 

বঙ্গদেশের পাঠ £- 

বি্বাপাতি কহ নব অনুরাগ । 

গোপত মদন শর কাছে ন লাগ ॥ 

৫9৩ 

(মাধবের উক্তি ) 

অন্বর বিঘটু অকামিক কামিনি 

করে কুচ ঝাঁপু স্ুছন্দা। 

কনক সন্তু সম অনুপম সুন্দর 

দুই পদ্কজ দশ চন্দ ॥ ২। 

কত রূপ কহব বুঝাই | 

মন মোর চঞ্চল লোচন বিকলে 

ও ও অনইতে জাই ॥৪। 

আড় বদন কএ মধুর হাস দএ 

স্থন্দরি রহু সির লাই। 

অওধা কমল কান্তি নহি পূরএ 
হেরইত জুগ বহি জাই ॥৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুন বর জউবতি 

পুহবী নৰ পচবানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন 

লখিম! দেবি রমানে ॥৮। 

তালপত্্ের পুধি ও কীর্তনানন্দ ৷ 



৩২ 

১। বিঘটু-স্থানাস্তরিত, শ্রস্ত। অকাঁমিক-_ 
অকম্মাৎ। ঝাঁপু- ঝাপিল, ঢাকিল। নুছন্দা-_ 

সুষ্ঠাদে। 

১৮৮২ ।  অকন্মাৎ বন্গ অস্ত হওয়াতে কামিনী কর 

দারা হানার ছাদে কুচ ঢাকিল, (কুচ ) কনক শস্থ তুল্য 

অপম নুন্দর, দুই কমণ (কুচ ১দধ চন । ঙ্গুলির 

নখ )। 

৪1 ও ও-- ত্র উভয়। অনইভে-_অনায়ন্ত। 

৩--৪। কতরূপে বুঝাইয়া কাঁহব, আমাএ মন 

চঞ্চল, লোচন বিকল, উভয় (মন ও লোচন) অনায়ন্ডে 

গেল (আমার অধীন রহিল না )। 

৫| লাই-_-অবনত করিয়!, নমিয়৷ ৷ দএ_দিয়]। 

৬। আওঁধা- উপুড় করা, নতমুখ। 

৫-_-৬। বদন আড় করিয়া, মধুর হাস্ত। দিয়া 

( করিয়া!) সুন্দরী মস্তক অবনত করিয়া রহিল। 

উল্টান ( নতমুখ ) কমলের কাস্তি পূর্ণ হয় না, দেখিতে 

বুগ বিয়া গেল। 

৭। পুভ্বী-..পুথিবী । পচবান-পঞ্চবাণ, মদন | 

৭--৮| বিগ্তাপতি কহিতেছে, গুন যুবতী শেষ্ট 

( দুতী সম্বোধনে ), রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা 

দেবীর বল্পভ জগতে অভিনব মদন । 

কীত্তনানন্দের ভণিতা £-- 

বিদ্যাপতি কবি গাবিঅ রে 

ইত রস বুঝ রসমস্তা | 

রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন 

রেণুক দেবি স্তুকস্ত৷ ॥ 

রেণুকা শিবসিংহের আর এক পত্বী। 

৫১ 

(মাধবের উক্তি ) 

গেলি কামিনি গজনু গামিনি 

বিহসি পলটি নিছারি। 

বিদ্ভাপতি। 

ইন্রজালক কুনুম সায়ক 

কুকি ভেলি বর নারি ॥ ২। 

জোরি ভূজযুগ মোরি বেঢল 
তততি বয়ন সুচনদ। 

দাম চম্পকে কাম পূজল 

ধযৈসে শারদ চন্দ ॥ &। 

উরহি অঞ্চল ঝাপি চর্চতল 

আধ পয়োধর হেরু | 

পবন পরাভবে শরদ ঘন জনি 

বেকত কয়ল শ্রমের, ॥ ৬। 

পুনহি দরসনে জীবন জুড়ায়ব 

টুটব বিরভক ওর। 

চরণে যাবক দয় পাবক 

দহই সব অঙ্গ মোর ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি শুন যদছ্ুপন্টি 

চিত থির নহি হোয়। 

সে যে রমনি পরম গুনমনি 

পুন কি মিলব তোয় ॥ ১০। 
গীতিকা অথবা রূপমালা ছন্দ । ২৪ মাত্রা! । 

১। গজনুগামিনি--গজগামিনী ; বিহসি--মুচকিয়া 
ভাসিয়া। 

২। এ্রন্রজালিক ফুলশর (মদনের পক্ষেও) 

নারীশ্রে্ঠ কুহকী হইল ( মদনের ইন্দ্রজালে সকলে 

মুগ্ধ হয়, কিন্তু সেই সুন্দরীর কুহুকে মদনও মুগ্ধ 

হইল )। 
৩। জোরি--জোড়া । মোরি-_সুড়িয়, ঘুরাইয়] 

ততহি-_তাহাতে, সেই স্থানে । 

৩-৪। তাহাতে ( আবার ) যুগল হস্ত ফিরাইয়া 
স্থন্দর মুখ বেষ্টন করিল, যেন কাম চম্পকদামে 

( অঙ্গলিদ্বারা৷ ) শারদ চন্্র ( মুখ ) পুজ! করিল। 
€-৬| বক্ষস্থল চঞ্চল অঞ্চলে ঢাকিতে অর্ধ 

পয়োধর দেখ! গেল, যেন পবন কর্তৃক পরাভূত হইয়! 



বিস্তাপতি। 

(বাধ তাড়নায় ) শরতের মেঘ (অঞ্চল) স্ুমের 
(পয়োধর ) ব্যক্ত করিল (বাফুতাড়নায় মেঘ 

অপশ্যত হইলে যেমন ম্থুমেক দেখা যায় সেইরূপ 

পয়োধর দেখা গেল )। 

৭। টুটব-_-ভাঙ্গিবে, ঘুচিবে। বিরহক--বির- 

হের। ওর--সীম|। 
৮। চরণের অলক্তক হৃদয়াগ্ি (তুল্য ) আমার 

মকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। 

কীর্তনানন্দের পাঠ 

উধস কুস্তল ফুয়ল কবরি বান্ধই 

ভার উভার। 

কোকনদে জনি মধুপ শ্রেনি ধাই 
ভেল বটমার ॥ 

অসংঘত কুস্তল ৭ মুক্ত কবরী ভার খুলিয়! 

বীধিল, যেন মধুকর শ্রেণী ( কুস্তল ) কোকনদে (মুখে) 

বাটপাড় হইল (লুন্ধ হইয়া বাটপাড়ের মত পড়িল )। 
৯-১*। গুণমনি--গুণবততী। পুন কি মিলব তোয় 

--তোকে কি আবার মিলিবে (তাহাকে কি আবার 

দেখিতে পাইবে ) ? 

৯-১*| বিগ্ভাপতি কহিতেছে, শুন যছুপতি, 

( তোমার ) চিত্ত স্থির হইতেছে না, সেই পরম গুপ- 

বতী রমণীকে কি আবার দেখিতে পাইবে 2 

৫২ 

( মাধবের উক্তি) 

সহজহি আনন স্থন্দর রে 
ভউহ স্থরেখলি আখি। 

পহ্ুজ মধু পিবি মধুকর 

উড়এ পসারএ পাখি ॥ ২। 

ততহি ধাওল দুহু লোচন রে 

জতহি গেলি বর নারি। 

জাসা লুবুধল ন তেজএ রে 
কৃপনক পাছু ভিখারি ॥ ৪। 

ইঙ্গিত নয়ন তরাঙ্গত দেখল 
বাম ভউহ ভেল ভঙ্গ । 

তখনে ন জানল তেসরে 

গুপুত মনোভব রঙ্গ ॥ ৬। 

চন্দনে চরচু পয়োধর গুম 

গজ মুকুতা হার। 

ভসমে ভরল জনি শম্থর 

সির সুরসরি জল ধার ॥ ৮। 

বাম চরণ অগুসারল দাহিন 

তেজইতে লাজ । 

তখন মদন সরে পুরল 

গতি গঞ্জএ গজরাজ ॥ ১০। 

আজ জাইতে পথ দেখলি রে 

রূপে রহল মন লাগি। 

তেহি খন সঞ্চে৷ গুন গৌরব রে 
ধৈরজ গেল ভাগি ॥ ১২। 

রূপ লাগি মন ধাওল রে 

কুচ কঞ্চন গিরি সীধি। 

তেঁ অপরাধে মনোভব রে 

ততহি ধএল জনি বাঁধি ॥ ১৪। 

বিষ্ভাপতি কবি গাওল রে 

রস বুঝ রসমন্তা । 

রূপনরায়ন নাগর রে 

লখিম! দেবিক স্থৃকন্ত! ॥ ১৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১-২। স্বভাবতঃই আনন সুন্দর, চক্ষে ভ্রর সুন্দর 

রেখা । মধুকর (চক্ষের তার! ) কমলের ( মুখের ) 

মধু পান করিয়! উড়িবার জন্ত পক্ষ (নেত্রপক্ ) 

প্রসারিত করিয়াছে । 
৩-৪। যেখানে শ্রেষ্ঠ নারী গমন করিল সেখানেই 

ছুই লোচন ধাবিত হইল, আশালুন্ধ ভিখারী রুপণের 

সঙ্গ ( পশ্চাৎ অনুসরণ ) ত্যাগী করে ন!। 



৩৪. 

৬। তেসরে--তৃতীয় ব্যক্তি । 

৫-৬। ইঙ্গিতে নয়ন তরঙ্গিত ( এবং ) বাম ভ্রভঙগ 

হইল দেখিলাম, সে সময় তৃতীয় ব্যক্তি কন্দর্পের গুপ্ত 

রঙ্গ জানিল না । 

৭-৮। চন্দনে পয়োধর চর্চিত, গীবায় গজমুক্তা 

হার, যেন শঙ্করের ভম্ম পরিপুণ শিরে সুরসরিৎ 

জলধারা । 

৯-১০ | বাম চরণ অগ্রসর করিল, দক্ষিণ ত্যাগ 

করিতে (অগ্রসর কাঁরুতে ) লজ্জা (হইল ), গতি 

গজরাজকে গঞ্গন। করে । তখন মদন শরে (চারিদিক) 

পূর্ণ ( আচ্ছন্ন ) হল । 
১১-১২। আজ ( তাহাকে ) পথে বাইতে দেখি- 

লাম, রূপে মন লাগিয়া রহিল, সেইক্ষণ হইতে গুণ 

গৌরব ধৈর্য পলায়ন করিল । 

১৩-১৪। রূপের জন্য মন কুচকাঞ্চনগিবির সন্ধিতে 

ধাবিত হইল, সেই অপরাধে মনোভব (আমার মনকে) 

যেন সেখানেই বাধিয়া রাখিল। 

১৫-১৬। বিস্ভাপতি কবি গাহিল, রসজ্ঞজ রস 

বুঝে। লখিম! দেবীর স্কান্ত রূপনারায়ণ নাগর 

(চতুর ও রসিক) | 

এই পদের কিয়দংশ নেপালের পুঁথি, গীতচিন্তামণি 

৪ কীর্তনানন্দে আছে । নেপালের পরঁণিতে ভণিতা 

নিয়রূপ-_ 

বি্াপতি কবি গাবিহ' রে 

স্তন বুঝ রসিক শজান | 

রাঙ্গা রপনরাএন রে 

লখিমা দেবি রমান ॥ 

৫৩ 

( মাধবের উক্তি ) 

পথ গতি পেখল মো রাধা । 

তখনুক ভাব পরান পৈ গীড়লি 

রহল কুমুদনিধি সাধা ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

ননুয়।৷ নয়নি নলিনি জনি অনুপম 

বঙ্ক নিহারই থোরা । 

জনি শৃঙ্খল মে খগবর বাধল 

দিঠি্ব নুকাএল মোরা ॥ ৪ 

মাধ বদন শশি বিহসি দেখাউলি 

আধ পীহলি নিঅ বাহু । 

কিছু এক ভাগ বলাহকে ঝাঁপল 

কিছু এক গরাসল রাহ ॥ ৬। 

কর যুগ পিহিত পয়োধর অঞ্চল 

চঞ্চল দেখি চিত ভেলা । 

হেম কমলিনি জনি অরুণিত চঞ্চল 

মিহির তর নিন্দ গেল! ॥ ৮। 

ভনই বিদ্যাপতি স্ত্রনহ মধুরপতি 

ইহ রস কে পয় বাধা। 

হাস দরশ রসে সবন্থ বুঝা এল 

নাল কমল দুই আধা ॥ ১০। 
কীর্তনানন্দ। 

১। পথগতি--পথে যাইতে । মো- আমি। 
২। পৈ-মধ্যে। 

১৯-২। পথে যাইতে আমি রাধাকে দেখিলাম, 

সে সময়ের ভাব প্রাণের মধ্যে পীড়া উৎপন্ন কিল, 

কুমুধনিধির (সুখচন্জ ) সাধ রহিল। 

৩। নম্ুআ- সুঙগর। থোরা-- অন্ন । 

৩-৪। ন্লিনার গ্তায় অনুপম সুন্দর নয়নী £ুটিণ 

দৃষ্টিতে অগ্প চাহিল, যেন শৃঙ্খলে বদ্ধ পক্ষীশ্রেষ্ঠ (তাহার 
চু) আম দেখিতেই লুকাইল (আমাকে কটাক্ষে 

দেখিয়া আবার চক্ষু ঢাকিল )। 

৫। পীহলি-__ঢাকিল। 

৬। বলাহক-_মেঘ, অর্থাৎ নীলাম্বর ৷ 

৫-৬। হঈীষৎ হাসিয়া অধ্ধি মুখশশী দেখাইল, অন্ধ 

নিজ বাহু দ্বারা আবরণ করিল। কিছু একভাগ 

(মুখের) মেঘে ( নীলাম্বরে ) ঢাকিল, কিছু রাহু 

(কেশ) গ্রাস করিল। 



বিদ্যাপতি। 

৭। পিহিত--আবৃত। 

৭-৮। 'অঞ্চলে আরত পয়োধরে করযুখ দেখিয়া 

চিত্ত চঞ্চল হইল, যেন স্বর্ণকমল ( পয্োধর ) চঞ্চল 

রাগযুক্ত হধ্যতলে ( করতলে ) নিদ্রা গেল। 

বিগ্ভাপতি কহিতেছে, শ্গন মথুরাপতি, 

এই রসে কে বাধা দিবে) হাশ্স ৭দশন বসে সকলকেই 

বুঝাইল, মুণাল 9 কমল ছুই অদ্দ ( তোমার হস্ত মৃণাল 

এবং উঠার কু১কমল ছট্ট 'অদ্। (বিষত্ত্রু)হইয়াছে, এক 

হইলে পূর্ণ হইবে, এই সঙ্কেত স্পষ্ট বুঝিতে পারা 

গেল)। 

৪-১০ | 

৫ ৭ 

( মাধাবের উন্কি ) 

দএ গেলি স্ন্দরি দএ গেলী রে 

দএ গেলি দুই দিঠে মের! । 

পুণ্ু মন কর ততহি যাইম 

দেখিঅ দোসরি বেরা ॥ ২। 

সার চুনি চুনি হার যে গাথল 

কেবল তারা জোতী । 

অধর রূপ অনুপম স্থন্দর 

চান্দে পরীহলি মোতী ॥ & | 

ভমর মধু পিৰি পিবি মাতল 

শিশিরে ভীজল পাখী । 

অলপে কাজরে নয়ন আজল 

নন্গুমি দেখিয় আঁখি ॥ ৬। 

কতে জতনে দুতী পঠাওল 
আনয় গুয়৷ পান । 

সগরে রজনী বইসি গমাওল 

হৃদয় তনু পখান ॥ ৮। 

ভন বিস্ভাপতি স্থনহ নাগর 

ও নহি ও রস জান। 

৩৫ 

রাজ সিবসিংহ রূপনরা এন 

লখিমা দেবি রমান ॥ ১০। 
অলগন্ের পু খি। 

১। দএ- দিয়া। মেবামিপন। 

১। ততহি -সেই স্থানেই । যাই যাই । 

দোসার--দ্বিতীয়। বের _বার। 

১.২। দিয়! গেল শ্রন্দরী দিয়া গেল, ভূ চক্র 

মিপন দিয়া গেল (ন্থন্দরী মামাকে দেখিয়া গেল, 

সেই সময় চক্ষে চক্ষে মিলিল )। 'আবার মন করে 

(ইচ্ছা হয় ) সেই স্থানেই যাই, দ্বিতীয় বার ( আবার) 

দেখি। 

৩। সার-__-উৎর& (মুক্তা )। টুনি চুনি_ 

বাছিয়। বাছিয়া। গাথল-_াথিপ। ঞৌতী- 

জ্যোতি। 

ন। পরীহলি---পহিরল, পৰিল । মোতী _ মুক্তা । 

৩-৪। উৎকৃষ্ট মুক্তা বাছিয়! বাছিয়! হার গাথি- 

য়াছে, কেবল জ্যোতির্শায় তারা ( গলায় মুক্তামাল! 

নক্ষত্রমাল! তুল্য )। সুন্দর অধর অন্ুপম( মুখ ) চন্দ্র 

(দত্ত) মুক্তা পরিয়াছে। 

৫ | পিবিয়ে_পান করিয়া । পাখী __পাখা। 

৬। আজল--অগ্লন করিল। নন্ুমি--কোমল, 

স্থন্দর | 

৫-৬। ভ্রমর মধু পান করিয়! পান করিয়া মত্ত 

হইল, শিশিরে পাখা ভিজিল; অল্প কজ্জলে নয়ন 

রঞ্জিত, কোমল চক্ষু দেখিতোছি (নয়ন ভ্রমর ও কজ্জল 

শিশিরের সহিত উপমিত হইয়াছে )। 

৭। আনয়--আনিবার জন্য | 

৮1 পখান--.পাষাণ। সগরে “সমস্ত । 

৭-৮। কৃতবত্ধ করিয়! গুয়া পান আনিবার জন্ 

দৃতী পাঠাইলাম ( গুয়াপান আমন্ত্রণের চিহ্ন, নায়িকা 

দৃতীর হন্ডে দিলে বুঝিতে হইবে সে নায়ককে আহ্বান 
করিয়াছে ), সমস্ত রাত্রি (দৃতীর প্রত্যাগমনের 
আশায় ) বসিয়! কাটাইলায়, তাহার (নায়িকার ) 

হদয় পাঁষাণ। 



৩৬ বিষ্কাপতি। 

৯। জান-_জানে। 

৯-১০। বিগ্ভাপতি কহে শুন নাগর, সে ও রস 

জানে না। রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর 

বলভ। 

নেপালের পুথির পাঠ £₹-- 
হাস বিলাসিনি দসন দেখিঅ 

জনি তলিত জোতী। 

দার বিনি বিনি হার জে গাথল 

চান্দে পরিহল মোতী ॥ ২। 

দএ গেলি দএ গেলি ছুই দিঠি মের! । 

পুনু মন কর ততাহি জাইঅ 

দেখিঅ দোসরি বের! ॥ ৪। 

দিবস ভমর কমল নুতল 

ধহ৷ লন্ত হাস সঞ্চার 

হি তঁহি অমিয় বিকার ॥ ১০। 

হা ধহা কুটিল কটাখ। 

তহি তহি মদন শর লাখ ॥ ১২। 

হেরইতে সে ধনি থোর। 
অব তিন ভুবন অগোর ॥ ১৪। 

পুন কিয়ে দরশন পাব। - 

অব মোহে ইহ দুখ যাব ॥ ১৬। 

বিষ্ভাপতি কহ জানি । 

ত্বয় গুণে দেয়ব আনি ॥ ১৮। 

২। সেই সেই স্থান পদ্মে পুর্ণ হয়। 

সিসিরে ভিজলি পাখী। 

খঞ্ন জনি তাহি পরি রহ 

তৈসনি নন্থমি আখী ॥ ৬। 

ভনে ঘিদ্তাপতি জে জন নাগর 

ত৷ পর রতলি নারী । 

হাসিনি দেষি পতি দেষনিংহ নরপতি 

পরমন হৌধথু মুরারী ॥ ৮। 

১1 তলিত--তড়িত। ২। বিনি--বাছিয়!। 

১০। অমিঞা বিকার--অমৃত বিকীরণ, ছড়া- 

ইয়া দেওয়া । 

১৩-১৪। সেই ধনীকে অল্প দেখিম়্াই ( মনে 

হইতেছে ) এখন (তাহার মস্তি) তিন ভূবন রোধ 

করিয়া রহিয়াছে (যে দিকে দেখি তাহার মুষ্তিই 
দেখিতে পাই )। 

১৬। এখন আমার (আমার এখনকার ) এই 

৭। রূতলি-অনুরক্ত হইল । ৮। হাপসিনি-_ 

শিবসিংহের মাতা | দেবসিংহ--শিবসিংহের পিত|। 

পরসন- প্রসন্ন । হোঁথু-হুউন। 

৫৫ 

( মাধবের উক্তি ) 

হা! ধহা পদ যুগ ধরই। 

তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই ॥ ২। 

হা ধহা ঝলকত অঙ্গ । 

তহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ॥ ৪। 

কী হেরল অপরুব গোরি। 

পৈঠল হিয় মাহ! মোরি ॥ ৬। 
ধা ধা নয়ন বিকাশ। 

উহ ছি কমল পরকাশ ॥ ৮। 

ছঃখ যাইবে । 

১৭-১৮। বিগ্াপতি জানিয়া কহে, তোর গুণে 

আনিয়া দিব। 

রাধার অন্থরাগ। 
৫ 

( রাধার উক্তি) 

এ সখি কি পেখল এক অপরূপ । 

শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥ ২। 

কমল যুগ্গল পর টাদক মাল। 

তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ ৪। 

তাপর বেঢুল বিজুরি লতা । 

কালিন্দি তীর ধীর চলি বাতা ॥ ৬। 



বিগ্কাপতি | ' 

 শাখাশিখর স্থধাকর পাঁতি। 

তাহি নব পলব অরুণক ভীতি ॥ ৮। 

বিমল বিশ্বফল যুগল বিকাস। 

তাপর কীর থীর কর বাস ॥ ১০ । 

তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড় । 

তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোড় ॥ ১২। 

এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান | 

পুন হেরইতে হমে হরল গেয়ান ॥ ১৭ | 

ভনই বিষ্ভাপতি ইহ রস ভান। 

স্থপুরুখ মরম তক ভল জান ॥ ১৬। 

১। অপরূপ-_ অপূর্ব, পূর্বে যাহা দেখি নাই। 

২ । শুনিলে স্বপ্নতুল্য মনে করিবি। 

৩-৪। কমল যুগলের ( পদ যুগলের ) উপর টাদের 

মালা ( নখপংক্তি ), তাহার উপর তঞ্ণ তমাল 

( উরু) উৎপন্ন হইল। 

৫-৬। তাহার উপর বিদ্বাল্লত৷ (পীতধড়া ) বেষ্টন 

করিল; (যাহাকে দেখিলাম সে) কালিন্দী তীরে 

ধীরে ধীরে চলিয়া! যাইতেছে । 
৭-৮। শাখাশিখরে ( হস্ত- শাখা! ; শিখর-_শেষা- 

গ্রভাগ, অঙ্গুলি ) চন্দ্রপংক্তি (নখরাজি )) তাহাতে 
'অরুণের আভাযুক্ত নব পল্লব ( করতল )। 

৯-১০ | বিশ্বফলযুগলের ( ওষ্ঠটাধরের ) নির্মল 
শোভ।, তাহার উপর কীর ( শুকপক্ষী, অর্থাৎ 

শুকচঞ্চুতুল্য নাস! ) স্থির হইয়া বান করিতেছে । 

১১-১২। তাহার উপর চঞ্চল খঞ্জনযুগল (চক্ষু), 

তাহার উপর সাপিনী (চূড়া) পাকাইয়া (মোড়, ঘুরিয়া, 
বাকিয়া) ঢাকিয়াছে। (কেণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়! চূড়া 
হইয়াছে )। 

১৩-১৪ । হে রঙ্জিণি সখি, ( এই ) চিহ্ন (নিশান) 

কহিলাম ( এইরূপ সন্কেতে বলিলাম, ইহার অপেক্ষা 

স্পষ্ট করিয়া বলিব না )। আবার দেখিতে ( যখন 
আবার দেখিলাম ) আমার চৈতন্ত লুপ্ত হইল। 

৩৭ 

১৫-১৬। বিষ্তাপতি কহে এই রস অনুমান (প্রত্যক্ষ) 

হইন্দেছে। তুই স্ুপুরুষের মন্ত্র ভাল জানিন। 

৫৭ 

(রাধার উক্তি) 

কি কহব হে সখি কামুক রূপ । 

কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ ॥ ২। 

অভিনব জলধর স্থন্দর দেহ। 

গীত বসন পর! সৌদামিনি রেহ ॥ ৪। 

সামর ঝামর কুটিলহি কেশ। 

কাজরে সাজল মদন স্বেশ ॥ ৬ | 

জাতকি কেতকি কুম্থম স্ববাস। 

ফুলশর মনমথ তেজল তরাস ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কু কী কহুব আর। 

শুন করল বিহি মদন ভডার ॥ ১০। 

১। কান্থুক__কানাইর। 

২। পতিয়ায়ব_বিশ্বাস করিবে। স্বপ্রতুল্য (সেই 

রূপ ) কে বিশ্বাস করিবে? 

£ | রেহ-_রেখা। গীত বসন (যেন) সৌদামিনী 

রেখা। 

৫। সামর- কৃষ্ণবর্ণ। 

৭-৮। জাতকী কেতকী সুগঞ্ধ কুসুম ( মাঁধবের 

অঙ্গে দেখিয়। ) মন্মথ ব্রাসে ফুলশর ত্যাগ করিল। 

৯-১০ | বিষ্ভাপতি কহে, আর কি বলিব, বিধাতা 

( মাধবকে সাজাইবার জন্য ) মদনের ভাণ্ডার শ্হ্য 
করিল। 

৫৮. 

( সখীতে সখীতে কথা ) 

আজ কন্থাই এ বাটে আওবৰ 
বুঝএ ন পারলি বেল! । 

বিধিক ঘটনে ভেল অকামিক 
লোচনে লোচনে মেলা ॥ ২। 



৩৮ 

নধ কলেবর নিজ পরাভব 

থস্ত ভেল বিনু কাজে । 

দরসন রস রতস লীল। 

লোভে গরাসলি লাজে ॥ দ। 

স্থন্দরি রে মন্দির বাহর ভেলী। 

বিজুঅ রেহ জলধর নাঞ্গী 

পুন কইসে ন্ুকি গেলি ॥ ৬। 
তালপ/এঃ পু থি। 

২। অকামিক---আকাঁম্মক। 

১-২। আজ কানাই এ পথে আসিবে, সময় বুঝিতে 

পারে নাই (কোন সময় আসবে বাধা তাহা জ্াান- 

তেন ন! ), বিধির ঘটনায় অকম্ম/ৎ লোচনে লোচনে 

মিলন হইল। 

৩-৪। আপনার (রাধার) নবীন কলেবর 

( অনুরাগে ) পরাভূত হইয়! বিন! কারণে স্তভিত হল, 

দর্শন কৌতুক লীলা! রসের লোভ লঙ্জাকে গ্রাস 
করিল। 

৬। বিজুঅ-বিহ্যৎ। নাঞী-.ন্ঠায়। 
৫-৬। সুন্দরি গুহের বাহির হইল, জলধরে বিদ্যুৎ 

রেখার ন্যায় আবার কেমন কারয়৷ লুকাইয়া গেল? 

(প্রথম দর্শনে লজ্জা বিস্মত হইয়াছিলেন, আবার 

লঙ্জ। পাইয়া রাধা গৃহে প্রবেশ করিলেন )। 

৫৭৯ 

(রাধার উক্তি ) 

সাএ সাএ কা লাগি কৌতুক দেখল 
নিমিষ লোচন আধে। 

মোর মনমুগ মরম বেধল 

বিষম বান বেমাধে ॥ ২। 

গোরস বিরস বাসি বিশেষল 

ছিকেন ছাড়ল গেহ!। 
মুরলি ধুনি স্বনি মন মোহল 

বিকেনু ভেল সন্দেহ! ॥ ৪। 

বিদ্ভাপতি। 

তীর তরঙ্গিনি কদন্ম কানন 

নিকট জমুন! ঘাটে । 

উলটি হেরইত উলটি পরল 

চরণ চীরল কাটে ॥ ৬। 

স্থরুতি স্টফল স্তন মুন্দরি 

বিষ্ভাপতি বচন সারে। 

কংসদলন নরায়ন স্ন্দর 

মিলল নন্দ কুমারে ॥ ৮। 
রাগতরঙ্গিণী। 

১১ হইতে ২৭ মাঞা। 

১। সাএ--সই, সথি। কীলাগি_ কিসের লাগিয়া। 

২। বেধল--বিধিল। বআধে-__ব্যাধে । 

১-২। সই, সই, নিমেষের তরে কৌতুকে অদ্ধ 

লোচনে (কটাক্ষে) মাধব আমাকে) দেখিল কেন ; 

(মদন) ব্যাধ বিষম বাণে আমার মনমূগের মন্ম বিদ্ধ 

করিল। 

([িততা হহব ছন্দ | 

৩। বিশেষল--নিদ্দোষ মনে হইল। ছিকেন্ত__. 

এন্ত হইলেও | 

৪ 1 ধুনি--ধ্বান। বিকেনু--বিক্রুয় করিতেও। 

৩-৪। ছুপ্ধ বাসি ও বিরস ( অবাত্রার কারণ ) 

জানিয়াও, নির্দোষ মনে করিয়া গুহ ত্যাগ করিলাম 

(গুহে বাসি ছুগ্ধ ছিল জানিয়াও গৃহ ত্যাগ করিলাম )। 

মুরলী ধ্বনি শুনিয়া মন মোহিত হইল, (তুগ্ধ) বিক্রয় 

করাও সন্দেহ হল (ছেগ্ধ বিক্রয় করা ভার হইল)। 

৬। হেরইতে-_হেরিতে । পরল- পড়িলাম। 

চীরল__চিরিয়! গেল, বিদ্ধ হইল। 

৫-৬। তরজিণী তীরে, কদম্ব কাননে, যমুনার 

বাটের নিকটে ফিরিয়া দেখিতে উীঁষ্টয়। পড়িলাম, 

পায় কণ্টক ফুটিয়৷ গেল। 

৭-৮। হে সুন্বরি, বিগ্তাপাতর সার কথা গুন; 

সকৃতির স্থুফলে কংসদলন নারায়ণ স্বন্দর নন্দকুমারের 

সহিত সাক্ষাৎ হইল। 



বিগ্তাপতি। 

ঙ্ঠ৩ 

সখি আজ মধুরিপু ভেটল মো৷ হুটিনী । 
লোচন জুগল জুড়াএল বটিজী! ॥ ২। 

সখি মুখে স্রনি বড়রসী | 

তখনে উপজু রস ভেলি মোঞ্জে পরবস 

বিসরলি ছুধন্ত কলমী ॥ ৪ | 

মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাগুন 

জে দিঅ তহ্িক উপাম রে। 

সরদ সুধানিধি জন্ম মুখ নেঞ্েেছন 
পঙ্কজ কী লেব নাম রে ॥ ৬। 

অধরাঞ্জে লোচনে জখনে নিহারলত্ি 

বাঙ্ক কইএ ভউভ ভঙ্গ। রে। 

তখন্ুক অবসর জাগল পচসর 

থানে থানে গেল মঙ্গ। রে ॥ ৮। 

দান কলপতরু মেদিনি অবতরু 

নৃপতি হিন্দু স্থুরতান রে। 

মেধা দেবিপতি রূপনরাজন 

স্কথি তনণি কার রে ॥ ১০। 
তালগত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণ। 

মনমোদ রাজবিজয় ছন্দ । ২৫ হইতে ৩* মাত্রা । 

প্রথম ছুই চরণ অর্ধ পদ, ১৫ মাত্রা । 

১। মো-আঁম । হটিআ--হাটে | ২। বটিআ-_ 

পথে ; পাঠীস্তর, ছতিআ--জদয়। 

১-২। সখি, আজ হাটে মধুস্ঘনকে পণে দেখিলাম, 

লোচন যুগল জুড়াইল ( পাঠাস্তরে, লোচন যুগল ও 

হৃদয় ছুড়াউল )। 

৩। পসার--প্রসারিত করিয়। ৷ বড়রসী (আধুনিক 

মৈথিল শব্দ বতরসী)_-কথা বার্তা । ৪ । উপন্ভু-_ 

উপজিল। বিসরলি-_ভুঁলিলাম। 

৩-৪। দর্শনের লোভে সর্থীর মুখে (সঙ্গে) কণা- 
বারা গ্রলারিত করিয়া (বাড়াইয়া) দিলাম, তখন রস 

৩৯ 

উপজিল, আমি পরবণ হইলাম, দুধের কলসী ভুলিয়া 

গেলাম । 

৷ সোহা ওন-_-শোভন, 

তাহার । উপাম--উপমা | 

নেগেগছন - নির্মঞ্চন | 

৫€-৬। মধুরিপুর তুলা সুন্দর দেখি না থে স্ঠাভার 

উপমা দিব। শরতের চন্দ যাহার মুখের নিশ্ম্চন, 

পঙ্কজের কি নাম লইব ? 
৭। অধরা্জে-অদ্ধ। নিহারলহি -দেখিলেন। 

বাঙ্ক_বস্কিম। ভউহ ভঙ্গা- ক্রভঙ্গ । 

৮। তখন্ক--তখনকার, সেই ৷ পচসর-- পঞ্চশব 

মদন | থানে- স্থানে। 

৭-৮| আর্ধ লোচনে ক্রভঙ্গ বঙ্কিম করিয়া যখন 

দেখিলেন, সেই অবসরে মদন জাগিল, শঙ্গ স্থানে 

স্কানে গেল ( মামার অঙ্গ অবশ হইল )। 

অব্তরু-_অবতীর্ণ হইলেন । নুরতান-- সুলতান, 

সম্াট। ১০1 মেধা শিবসিংহের অপর পত্রী। 

রূপনারায়ণ_ শিবসিংহের উপাপি। সুকবি কগ্ার - 

বিগ্কাপতি। 

৯-১০ | স্সুকবি কগহার কহিতেছে, মেধা দেবীর 

পতি, হিন্দু নুপতিদিগের সমাট, রূপনারায়ণ মেদিনীতে 

দাঁনকপ্নতক (বূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

স্রন্দন। তহ্িক-- 

৬। জন্ত- বহ), যাহার। 

৬১ 

(রাধার উল্ভি) 

তমে হসি হেরলা! থোরা রে। 

সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে ॥ ২। 
হেরিতহি হরি ভেল আনে রে। 

জনি মনমথে মন বেধল বানে রে ॥ &। 

লখল ললিত তম্থ গাতে রে। 

মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে ॥ ৬। 

তন্ন পসরল বিন্দু রে। 

নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে ॥ ৮। 
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কাপল পরম রসালে রে। 

জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে ॥১০॥ 

বি্ভাপতি কৰি ভানে রে। 
করত কমলমুখি হরি গাবধানে রে ॥ ১২। 

মিথিলার পদ। 

১। হেরলা- হেরিলেন, হেরি । 

২। কৌতুক-_কৌতৃহুল। 
১-২। হাসিয়া আমাকে অল্প দেখিলেন, সখি, 

আমার 'কৌতৃহল সফল হইল। (আমার প্রতি 
অনুরাগী কি না জানিবার আমার কৌতুহল ছিল তাহা 

পূর্ণ হইল )। 

ও। সাএ-সই। আনে-_অন্তয, অন্যমন|। 

৪1 বেধল--বিদ্ধ করিল। 

৩-৪। সই, ( আমাকে ) হেরিয়া! হরি অন্ঠমন! 
হইল, ষেন মন্মথ ( তাহার ) মনে বাণবিদ্ধ করিল। 

৫ | লখল-_লক্ষ্য করিলাম। তস্থ--তাহার। 

গাতে-_গাত্র। 

৬। পরসিয়-স্পশ করিতেছি । পাতে--পত্র। 

৫-১। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম ; মনে 

হুইল যেন পক্সপত্র স্পর্শ করিতেছি । ( তাহাকে চক্ষে 

দেখিয়া মনে বনে স্পর্শস্থখ অন্থতব করিলাম )। 
৭। পসরল--প্রসারিত হইল । বিন্দু---ঘর্মবিন্দু। 

৮। নেউছি-__নির্ঞ্ছন করিয়া। নড়াওল-_ফেলিয়া 

দিল। সনখত--সনক্ষত্র, নক্ষত্র পরিবেষ্টিত। 

৭-৮। (তাহার ) অঙ্গে স্বেদবিন্দু প্রসারিত 
হইল) তারাসনাথ চক্র নির্শঞ্ছন করিয়া ফেলিয়! 

দ্বিল। (তারকাবেষ্টিত চন্ত্র যেন তাহার মুখের 

নির্মঙছন শ্বরূপ হইল )। 
এই নির্শন্ছন প্রথা এখন বঙ্গদেশে সর্বত্র প্রচলিত নাই, 

মিথিলায় আছে। রাজা অথবা কোন প্রধান ব্যক্তি, 

অথবা গৃহবাসী কিম্বা বধূ গৃহে আগমন করিলে নির্ধ্ছন 
করিবার প্রথা আছে। হয় একটা টাকা কিনব! কিছু কড়ি 
লইয়া, মন্তকের অথবা মুখের চারিদিকে ঘুয়াইস্সা (যে 

বিগ্যাপতি। 

রূপে এ দেশে বরণ করে ) ফেলিয়! দেয়। সেই 

নিক্ষিপ্ত বস্ত নির্মুঙ্চন, নির্মিত ব্যক্তির আলাই 

বালাই সেই সামগ্রীতে যায় । 
১ গরই-_গলিতেছে, স্বিন্ন হইতেছে । জপেলু-_ 

জপ করিল ( করিতে )। 

৯-১০। পরম রসাঞ্র হইয়া ( অন্থরাগ আতিশয্যে ) 
কাপিল, যেন তমাল মনাসিঞ্জের জপ কৰিতে করিতে 

(নাম কীর্তন কাঁরতে কারতে ) গলিয়৷ গেল (স্তন 

হইল )। 

১২। সাবধান-__-.সচেতন। 

১১-১২। বিস্তাপতি কাঁখ কহিতেছে, হরি কমল- 

মুখীকে সচেতন (তাহার হুদয়ে অনঙ্গ জাগরণ ) 
করিতেছে । 

৬২ 

(রাধার উক্তি) 

সামর স্ন্দর এ বাটে আএল 

তে মোরি লাগলি আখী। 

আরতি আচর সাজি ন ভেলে 

সবে সথী জন সাখী ॥ ২। 

কহহি মো সখি কহহি মো 

কতএ তাহেরি বাসা । 

দুরহু ছুগুন এড়ি মঞ্চে আবও 

পুনু দরসন আলা ॥ ৪। 

কি মোরা জীবনে কি মোর! জৌবনে 
কি মোর! চতুরপনে। 

মদন বানে মুরুছলি অছঞ্ে 

সহঞ্ঞে জীব অপনে ॥ ৬। 

আধ পদে যে। ধরতে মোর দেখল 

নাগর জন সমাজে । 

কঠিন হৃদয় ভেদি ন ভেলে 

জাও রসাতল লাজে ॥৮। 



বিগ্কাপতি । 

স্থরপতি পাঁএ লোচন মাগঞ্জে 
গরুড় মাগঞ্জেো পাখী । 

নন্দেরি নন্দন মঞ্চে দেখি আবঞ্রেো 

মন মনোরথ রাখী ॥ ১০ । 
নেপালের পু-থি। 

১। এঁএই | &েিতেই, সেই জন্য । 

১-২। শ্ামল স্রন্দর এই পথে আসিল, তাই 

আমার চক্ষে লাগিল (তাহাকে আমি দেখিলাঁম ১, 

অনুরাগ আতিশয্যে অঞ্চল সাজান হইল না (অঞ্চল 
দ্বারা উত্তমরূপে অঙ্গ আবরণ করিতে বিশ্বৃত হইলাম ), 

সকল সথীগণ সাক্ষী 'মাছে। 

৩-৪। সথি আমাকে কহ, আমাকে কহ, তাভার 

বাসস্থান কোথায়? দিগুণ দূর হইলেও পুনর্বার 

দর্শনের আশায় আমি এড়াইয়া (পথ অতিক্রম 

করিয়া ) আসিব। 

৫-৬। আমার জীবনে যৌবনে চতুরপণাঁয় কি 

ফল? মদনবাণে মূর্িত ভইয়াছি, আপনার জীবন 
সন্গ করিতেছি (কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়া 

রহিয়াছি )। 
৭-৮| অদ্ধ পদ রাখিতে (এক পর্দ অগ্রসর 

হইতে) সে আমাকে নগরবাসী চতুর (রসিক) 
লোকের সাক্ষাতে দেখিল। (আমার ) কঠিন হৃদয় 

বিদীর্ণ হইল না, লঙ্জ। রসাতলে গেল। 

৯-১০। ইন্দ্রের চরণে লোচন প্রার্থনা করি, 

গরুড়ের কাছে পাখা প্রার্থনা করি, মনোরথে মন 

রাখিয়! আম নন্দের নন্দনকে দেখিয়া আঁস। 

(রাধার উক্তি) 

জমুনক তিরে তিরে সীকড়ি বাটা। 

উবটি ন ভেলিহু সঙ্গ পরিপাটা ॥ ২। 

তরুতর ভেটল তরুন কাই । 

নয়ন তরজে জনি গেলিছ সনাই ॥ ৪। 

৪১ 

কে পতিয়াএত নগর ভরলা । 

দেখইতে স্থনইতে মোর হৃদয় ছরল! ॥ ৬। 

পলটি ন হের্ল গুরু জন লাজে। 
বচন মোঞ্ে চুকলিভু সখিস্থি সমাজে ॥ ৮। 
এত দিন অছলিহু অপনে গেয়ানে। 

আবে মোর! মরম লাগল পচবানে ॥ ১০। 

নিঠুর সখী বিসবাস ন দেই । 

পরক বেদন পর বাটি ন লেই ॥ ১২। 

ভনই বিষ্ভাপতি এন রস ভানে। 

রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৪। 

তালপত্রের পুথি। 

১। জমুনক--যমুনার । সীকড়ি-_সক্কীর্ণ। 

বাটা-_বাট, পথ। 
২। উবটি-_ফিরিয়া। সঙ্গ_ দেখা, সাক্ষাৎ। 

পরিপাটা-.-অনুক্রম, একের পর অপর, পারম্পধ্যের 

সৌন্দধ্য। 

১-২। যমুনার তীরে তীরে সন্কীর্ণ পথ, ফিরিয়া 

(পুনর্বার) সাক্ষাতের পরম্পর! হইল না ( দেখা হইয়া 
নয়ন মিলন, সক্ষেতাদি হইল ন! )। 

৩। তরুতর-_.তরুতলে। 

দেখিলাম। 

৪। গেলিছ__গেলাম। সনাই-__ন্নান করাইয়া। 
৩-৪। তরুতলে তরুণ কানাইকে দেখিলাম, নয়ন 

তরঙ্গে ষেন (আমি ) সান করিলাম । 

৫। পতিয়াএত--প্রতীতি করিবে, বিশ্বাস 

করিবে। ভরলা-_ভরা', পুর্ণ । 

৬। হরলা- হরণ করিল। 

৫-৬। নগরপূর্ণ (লোকের মধ্যে) কে বিশ্বাস 

করিবে (যে) দেখিতে শুনিতেই আমার হৃদয় হরণ 

করিল? 
৭। পলটি__পালটিয়া, মুখ কিরাইয়া। হেরল-_ 

দেখিলাম । 

ভেটল- _মিলিল, 



৪ৎ 

৮। বচন-__কথীয়। ঢুকলিহ--ুল হইল। 

সখিহ্রি--সথীগণ । সমাজে-_সঙ্গে, সাক্ষাতে । 

৭-৮। গুরুজনের লজ্জায় মুখ ফিরাইয়! দেখিলাম 

না, সখীদিগের সাক্ষাতে আমার কথায় ভুল হইল । 

৯। অছলিহ--ছিলাম। গেয়ান -জ্ঞান। 

১০। আবে এখন । মরম-মন্ম। পচবান-_ 

পঞ্চবাণ। 

৯-১০। এত দিন আপনার জ্ঞানে ছিলাম (চিন্ত 

স্ববশ ছিল ), এখন আমার মর্মে পঞ্চবাণ লাগিল। 

১১। বিসবাস- বিশ্বাস। দেই--দেয়। 

১২। পরক--পরের। বাটি- ভাগ করিয়!। 

লেই- -লয়। 

১১-১২। নিষ্ুর সী বিশ্বাস দেয় না (আমার 

কথা বিশ্বাস করে না), পরের বেদন পরে ভাগ 

করিয়া লয় না। 

১৩। এহ--এই | 

১৪। বাএরাজা | রমান--রমণ, বল্লভ | 

১৩-১৪। বিদ্ভাপতি কহে, লখিমা দেবীর বল্লভ 

রাজ! শিবসিংহ এই রস জানেন। 

৬? 

(রাধার উক্তি) 

অবনত আনন কএ হমে রহলিন্ 

বারল লোচন চোর। 

পিয়া! মুখরুচি পিবএ ধাওল 

জনি সে টাদ চকোর ॥ ২। 

ততহু সঞ্চো হঠে হটি মোঞ্েধ আনল 

ধএল চরন রাখি । 

মধুক মাতল উড়এ ন পারএ 
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥ ৪। 

মাঁধবে বোললি মধুর বানী 

সে শুনি মুদ্ব মোঞ্জে কান। 

বিদ্ভাপতি। 

তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল 

ধরি ধন পচবান ॥ ৬। 

তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি 
তইসন পুলক জাগ্ড । 

চুনি চুনি ভএ কীচুঅ ফাটলি 

বান বলআ ভাগ ॥ ৮। 

ভন বিষ্ভাপতি কম্পিত কর হো 

বোলল বোল ন জায়। 

রাজ সিবসিংহ রূপনরায়ন 

সাম সুন্দর কায় ॥ ১০। 

চালপন্রের পুথি । 

১। রহণিহ-_রহিলাম। বারল-বাঁরণ করি- 
লাম। 

২। পিবএ--পান করিতে । জইসে-_-যেমন। 
১-৯। আমি আনন অবনত করিয়া রহিলাম, 

নয়ন চোরকে নিবারণ করিলাম ( চক্ষ তুলিলাম না )। 

(তথাপি আমার চক্ষু ) গ্রিয়তমের মুখক্চি পান 

করিতে ধাবমান ইল যেমন চকোর চন্দের ( অভি- 

মুখে ধাবিত হয় )। 

৩। ততন্-_সেই স্থান । সঞ্চো হইতে । হঠ-- 

বলবান, একগুঁয়ে। ভটি-_নিবারণ করিয়া । 

৩-৪। সেখান হইতে হঠকে ( আমার চক্ষুকে ) 

আমি ফিরাইয়া আনিলাম, চরণে ধরিয়া রাখিলাম 
(দৃষ্টি চরণে স্লাপিত করিলাম )। মধু (পান করিয়া) 

মত্ত মেধুকর) উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ প্রসারিত 

করে। 

৬। তাহি-__সেই। ঠাম--ঠাই, স্থান। বাম-_ 

বিমুখ, বৈরী । পচবান-_পঞ্চবাঁণ, মদন । 

৫-৬। মাধব মধুর বাণী বলিল, তাহা শুনিয়া 

শ্রবণ রোধ করিলাম। সেই অবসরে ( সেই ) স্থানে 
মদন ধনু ধরিয়া বৈরী হইল (মন আমাকে শরাঘাত 

করিয়া আমাকে চঞ্চল করিল )। 



বিদ্যাপতি। 

৭ পসেবে- প্রস্বেদ। পসাহভনি _প্রসাধলী, 
সঙ্জা, অঙ্গরাগ। তইসন--তেমন, এত অধিক। 

পুলক জাগু_ পুলক জাগিল , পুলকাঞ্চিত হইল | 

৮। চুনি টুনি ভয়- চুন চুন শব্দ হইয়া, বা 

ছি'ডিবার শব | কাটঢঅ-_-কাঁচলি। ফাটলি-_ফাটিল, 

ছি'ড়িল। ভীগু--ভাঙ্গিল। 

৭-৮। স্বেদে অঙ্গরাগ ভাসিয়া গেল, দেহ তেমন 

(এমন অধিক) পূলকাঞ্চিত হইল? নে) চুন চন 

করিয়া! শব্দ করিয়া কীচলি ছিডিয়া গেল, বাভর বলয় 

ভগ্ন হইল । 

তদন্ত ভিমুখং মৃখং বিনমিতং দ্িং বত! পাগয়োঃ 

তশ্ালাপকু তলাকুলভরে শোধ্রে নিক নয়া । 

পাণিভ্যাঞ্চ তিরস্ৃত; সপলকঃ ন্বেদোধগমোগগুয়ো 

সখ্যঃ (ক করবাণি যা্ছি এভধা যৎকঞ্চুকেসম্য়ঃ ॥ 

হমকশতক | 

৯। হো- হয়। বোলল _কথা। 

বিগ্কাপতি কহিতেছে, কর কম্পিত হই- 
তেছে, কথা কহা যায় নশা। বূপনারায়ণ বাজ 

শিবসিংহ শ্যামন্ন্দর কায়। ( শিবসিংভ শ্ামবর্ণ ছিলেন 

বিগ্ভাপতি এ কথ! মন্ত স্থলে বপিমাছেন )। 

৯-১০৩ | 

৬৫ 

( রাধার উক্তি) 

সে অবইতে হম রমনি সমাজ । 

দিঠি ভরি ন পেখল দারুণ লাজ ॥ ২। 

শুনি চিত উমত দেখি জীখি ভোর । 

টাদ উদয় বন্দি রহল চকোর ॥ ৪। 

মিলল পুরুষবর ন পুরল কাম। 

কিএ বিধি দাহিন কিএ বিধি বাম ॥ ৬। 

গীতচিস্তামণি | 

১-২। সে আসিতে (যখন আসিল ) আমি রমণী 

(অপর রমণীদিগের ) সঙ্গে ছিলাম, (দেই কারণে ) 

৪৩ 

দারুণ লক্জায় দৃষ্টি ভরিয়া (চক্ষু ভরিয়া ) দেখিতে 

পাই নাই । 
৩-৪। শুনিয়া (তাহার রূপের বর্ণনা শুনিয়া ) 

চিত্ত উন্মন্ত (হইয়াছিল ১, দেখিয়! চক্ষ ভোর (ভুলিল), 
চন্দ্েদয়ে চকোর বন্দী রহিল ( উড়িয়া গিয়া! সুধা পান 
করিতে পারিল না )। 

৫-৬। পুরুষশ্রেষ্ঠ মিলিল ( আমার চক্ষে পড়িল ), 

(কিন্ধু) কামন! পুর্ণ হউল না। কিবা বিধি প্রসন্ন 

(দাহিন) কিবা অপ্রসন্ন (বাম ), (বিধাত! 'আমার 
প্রতি সদয় কিনব! বাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না )। 

৬৬ 

( বাধার উক্তি 

নিকে গেলিন' মাধুর মধুরিপু 

ভেটল সাধে । 

তহি খনে পঞ্চসর লাগল বিধিবসে 

কে করু বাধে ॥ হ। 

হার ভার ভেল তহি খনে 

চীর চাদন ভেল আগী। 

দখিনেঞ্ে! পবন ছুসহ ভেল মোহি 

পাপিনি বধ লাগী ॥ ৪। 

কতনে জতনে ঘর অএলান 

কেকর দধি দুধ কাজে । 

মনন্ত ন মধুরিপু বিসরিঅ 

তেজল গুরুজন লাজে ॥ ৬। 

ভনই বিদ্াপতি স্থবদনি ছুই দ্িঠে 

হোএত সমাজে । 

মনক মনোরথ পরত মধুরিপু 

আওব আজে ॥ ৮। 

তালপত্রের পু খি। 

১। বিকে- বিক্রয় করিতে। 

১-২। মথুরাতে (দুগ্ধ) বিক্রয় করিতে গেলাম, 
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সাধ করিয়। মধুরিপুকে দেখিলাম । সেই সময় বিধি- 
বশে পঞ্চশর লাগিল, কে বাধা (রোধ ) করিবে ? 

৩-৪। সেই সময় হার ভার হইল, চীর চন্দন 
অগ্ধি তুল্য হইল, দক্ষিণ পবন পাপিনী আমাকে বধ 

করিবার জন্য দুঃসহ হইল। 

€। কেকর--কাহার। 

৫-৬। কত যত্বে (ক্রেশে) গৃহে আমিলাম, দি দুগ্ধ 

কাহার কাজে লাঁগিবে ? মন হইতে মধুরিপুকে বিস্বৃত 

হইতে পারি না, গুরুজনের লজ্জা ত্যাগ করিলাম । 

৭-৮। বিগ্বাপতি কহিতেছে, (হে) সুবদনি দুই 

দৃষ্টিতে (চারি চক্ষে) মিলন হইবে, মধুরিপু আজ 
আসিবে, মনের মনোরথ পূর্ণ হইবে । 

৬৭ 

(রাধার উক্তি ) 

কানু হেরব ছল মনে বড় সাধ। 

কানু হেরইতে ভেল পরমাদ ॥ ২। 

তবধরি অবোধি মুগ্ডধি হম নারি । 

কি কহি কি স্তুনি কিছু বুঝই ন পারি॥ ৪ 

সাওন ঘন সম ঝরু ছুনয়ান। 

অবিরত ধস ধস করয় পরান ॥ ৬। 

কা লাগি সনি দরশন ভেল। 

রভসে অপন জিউ পর হাথে দেল ॥ ৮। 
নজানিয় কিয় করু মোহন চোর। 

হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর ॥ ১০। 

এত সব আদর গেল দরশাই | 

যত বিসরিয় তত বিসর ন যাই ॥ ১২। 

বিষ্ভাপতি কহ শুন বরনারি,। 
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ১৪। 
১। ছল--ছিল। 

২1 হেরইতে-_দেখিতে, দেখিয়া। পরমাদ-_ 
প্রমাদ। কফানাঁইকে একবার দেখিয়াই প্রমাদ হইল। 

বিগ্যাপতি। 

৩। তবধরি-_তদবধি। অবোধি- নির্বোধ । 

মুণ্ডধি- মুগ্ধ । 
৫। সাওন ঘন---এাবণের মেঘ । 

৬। অবিরত প্রাণ ধক ধক্ করিতেছে। 

৭। কা লাগি-_কিসের জন্য । 

৮। র্ভসে রহস্যে, কৌতুকে। জিউ-_প্রাণ। 

কৌতুক করিয়া ( দেখিয়া এখন ) আপনার প্রাণ 

পরের ( মাধবের ) হাতে সমর্পণ করিলাম। পাঠাস্তর, 

বল কয় অপন পর হাথে দেল-_বল পূর্বক আপনার 

সামগ্রী পরের ভাতে দিলাম । 

৯-১০। মোহন (মাধব) চোর কি করিল 

জানি না, দেখিতেই আমার প্রাণ চুরী করিয়া লইয়া 
গেল । 

১১-১২। এত সব আদর দেখাইয়া গেল, যতই 

ভুলিবার চেষ্ট৷ করি ভুলিতে পারি ন1। 

১৪। চিত্তে ধৈর্য ধর, মুরারি মিলিবে। 

পাঠান্তর, পেখল তুয় লাগি আকুল মুরারি। 

৬৮ 

(রাধার উক্তি ) 

কি কহব হে সখি ইহ দুখ ওর। 

বাঁশি নিশাস গরল তনু ভোর ॥ ২। 

হঠ সঞ্চে পৈসয় শ্রবণক মাঝ। 

তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥ ৪। 

বিপুল পুলকে পরিপুরয় দেহ। 

নয়নে ন হেরি হেরয় জনু কেহ ॥ ৬। 

গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ । 

যতনহি বসনে ঝাপি সব অঙ্গ ॥ ৮। 

লন লু চরণে চলিয় গৃহ মাঝ । 

দৈব বিছি আজু রাখল লাজ ॥ ১০। 

তনু মন বিবশ খসয় নিবিবন্ধ। 

কী কহুব বিষ্ভাপতি র্ ধন্দ ॥ ১২। 
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চৌপই ছন্দ । 

১। ওর-_সীমা। 

২। ভোর--বিহ্বল। বাশার নিশ্বাস রেপ) 

গরলে (বংশী-ধবনিভে) তল বিহ্বল হইয়াছে । 

৩। হঠ সঞ্জে--বল পুর্বক। পটৈসয়- প্রবেশ 

করে। শ্রবণক মাঝ-- শবণের মধ্যে, কর্ণকুহরে। 

৪। তখনি দেহ ও মন হইতে লজ্জা বিগলিত 

(দুর) হয় । 

৫। পরিপুরয়- পরিপূর্ণ হয়। 
৬। চক্ষে দেখি না, কেহ যেন না দেখে 

(আমার চক্ষে আমার আনন্দ না দেখে )। 
৭। ভাব তরঙ্গ -সাত্বিক ভাবাবেশ। 

৮। যতনহি- _যত্ত্ পূর্বক | 

৭-৮। গুরুজনের সম্মুখে ভাবাবেশ হয়, (বংশী 

ধ্বনি শ্রবণ করিলে গুরুজনের সম্মুখেই অঙ্গে ভাব 
বিকার উপস্থিত হয়, আত্মসম্বরণ করিতে পারি না)। 

বসন দ্বারা যন্ত্র পূর্বক সকল অঙ্গ আচ্ছাদন করি 
( ভাব লক্ষণ গোপন করিবার জন্য )। 

৯। লহ লঘু» ধীর। চলিয়-চলি। 

১০। দৈব_ ভাঁগাক্রমে। রাখল--রাখিল, রক্ষা 

করিল। 

৯-১০। গৃহের মধো ধীর পদক্ষেপে (সাবধানে) 

চলি ( পাছে চঞ্চল চরণক্ষেপে মনের আনন্দ প্রকাশ 

হইয়! পড়ে); ভাগ্যে বিধি আজ (আমার ) লক্জা 
রক্ষা করিল। 

১১। খসয় নিবিবন্ব__শিথিল হইয়া নীবিবন্ধ। 

খসিন্না পড়িতেছে। 

১২। ধন্দ--সংশয়পূর্ণ। 

৬৯ 

(রাধার উক্তি ) 

কত ন বেদন মোহি দেসি মদন! । 

হুর নহি বল! মোহি জ্ুবতি জনা ॥ ২। 

বিভৃতি ভুষন নহি চান্দনক রেনু। 
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনু ॥ ৪। 
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেনী । 

হ্রসরি নহি মোরা কুস্থমক সেনী ॥ ৬। 

চান্দনক বিন্দু মোর! নহি ইন্দু গোটা । 

ললাট পাঁবক নহি সিন্দুরক ফোটা ॥ ৮। 

নহি মোরা কালকুট মুগমদ চারু । 

ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা হারু ॥ ১০ । 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুন দেব কাম! । 

এক পএ ছুষন অছ ওহি নামক বামা ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

যোগিয়ামালব ছন্দ । ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা! । 

১। দেসি_দিতেছিন্। ৬। বলা--বলে। 

৩। চন্দনক রেনু- চন্দনের রেণু। 

৪| নেতক--নেতের। ৬| সেনী- শ্রেণী। 

৭। গোটা _একটি; পাঠীস্তর, ছোটা। 

১২। একটি দোষ আছে, বামা ওই নামের 
( মহাদেবের নাম বামদেব, রমণী বাম! )। 

হৃদি বিসলতা হারে নায়ং ভজঙ্গম নায়কঃ | 

কুবলয় দল শ্রেণী কে ন সা গরলদ্যুতিঃ ॥ 

মলয়জরজোনেদং ভন প্রিয়ারহিতে ময়ি। 

প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি ॥ 

গীতগোবিন্ন ( পূর্বব সঙ্কলনাদিতে উদ্ধ ত)। 

এই পাঠ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । মিথিলায়ও কিছু 

পরিবর্তন হইয়াছে। রাগতরঙ্গিণীতে তৃতীয় ও চতুর্থ 
পদ নাই। 

বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ মিয়ে উদ্ধৃত হইল।-_- 
কথিহি মদন তু দহসি হারি। 
হম নহি শঙ্কর হোই বরনারি ॥ 
নহি জটাজট ইহ যেশি হিভল । 
মালতি মাল শিরে নহি গঙ্জ ॥ 

মোতিম বন্ধ মৌলি নহি ইন্সু। 
ভালে নয়ন নহি সিন্দুর হিন্ু | 
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কষ্ঠে গরল নহি মুগমদ সার। 
নহি ফণিরাজ উরে মণিহার ॥ 
চিত্র পটাম্বর নহি ঘাঘছাল। 
কেলি কমল ইহ ন হো কপাঁল॥ 
ঘিগ্তাপতি কহ এহন সুছন্দ । 
অঙ্গে ভসম নহি মলয়জ পঙ্ক ॥ 

৭০ 

(রাধার উক্তি ) 

মনমথ তোহে কি কহব অনেক । 

দিঠি অপরাধ পরাণ পয় পীড়সি 

ই তুয় কোন বিবেক ॥ ২। 

দাহিন নয়ন পিশুন গণ বারণ 

পরিজন বামহি আধ । 

আধ নয়ন কোনে যব হরি পেখল 

তাহি ভেল এত পরমাদ ॥ ৪। 

পুর বাহির পথ করত গতাগত 
কে নহি হেরত কান। 

তোহর কুস্থম শর কতন্ত' ন সঞ্চর 

হমর হৃদয় পাঁচবান ॥ ৬। 

পদকল্পতরু । 

১-২। মন্মথ, তোমাকে অধিক কি কহিব। দ্টি 
অপরাধে ( মাধবকে দেখিয়াছি এই মাত্র অপরাধে ) 

প্রাণপীড়ন কেরিতেছ), এ তোমার কিরূপ বিবেচনা! ? 

৩-৪। দক্ষিণ চক্ষে পিশুনগণের বারণ (চষ্ট 

লোকের ভয়ে দক্ষিণ চক্ষে হরিকে দেখি না ), বাম 

( চক্ষেরও ) অর্ধেক পরিজনদিগের (বারণ ) পেরি- 

জনদিগের ভয়ে বাম লোচনার্দে হরিকে দেখি না); 

অর্ধেক নয়ন কোনে ( ঈধন্মাত্র কটাক্ষে ) যদি হরিকে 

দেখিলাম, তাহাতে এত প্রমাদ হইল ? 
৫-৬| গৃহ বাহিরে পথে যাতায়াত করিতে 

কানাইকে কে দেখে না? তোমার কুস্থম শর কোথাও 

বি্ভাপতি। 

সঞ্চরণ করে না, আমারি হৃদয়ে পঞ্চবাঁণ বিদ্ধ) হইল! 

_ দৃশঠসে পুরতো৷ গতাগতমেব মে বিদধাসি। 

গীতগোধিন্দ। 

৭৯ 

(রাধার উক্তি 

আধ নয়ন ক'এ তন্ুকর আধ। 

কতবে স্হব মনসিজ অপরাধ ॥ ২। 

কালাগি স্থন্দরি দরসন ভেল। 

জেও ছল জীবন সেও দূর গেল ॥ | 

হরি হরি কঞ্চোন কএল হমে পাপ। 

জে সনে স্ুখদ তাহি তহ তাপ ॥ ৬। 

সব দিস কামিনি দরসন জাএ। 

তইতাও বেমাধি বিরহ অধিকাঁএ ॥ ৮। 

কঞ্চোনক কহব মেদিনি সে থোল। 

সিব সিব এহি জনম ভেল ওল ॥ ১০। 

নেপালের পু খি। 

১। তহছকর-_তাহার। ২। কতবে -কতবা। 

১-২। অদ্ধ নয়ন করিয়া তাহার অদ্ধ (ঈষৎ 

মাত্র কটাক্ষে মাধবকে অবলোকন করিয়াছিলাম ), 

মনসিজের অপরাধ কত বা সহ করিব ? 

৩-৪। ম্ুুন্দরি (সখা সমন্বোধনে ) কিসের জন্ট 

দর্শন হইল, যাহ! জীবন ছিল তাহাও দূর হইল। 

৫1 কঞ্জোন_ কোন। ৬। তাহি তহু--ভাহ৷ 

হইতে । 

৫-৬। হরি হরি (হায় হায়), আমি কোন পাপ 

করিয়াছি, যে সকল স্থথদ (সামগ্রী ) তাহা হইতে 

তাপ উপজিত হয়। 

৮। তইঅও-_-তথাপি। অধিকাএ_ অধিক হয়। 

৭-৮। হে কামিনি, সকল দিকে (মাধবকে ) 

দেখা যায়, তথাপি বিরহ বাধি অধিক হইতেছে। 



বিদ্যাপতি। 

৯। কঞ্জচেোনক--কাহাকে। থোল--থোড়া, 

অন্প। 9ল---ওর, সীমা, শেষ। 

৯-১০ | কাগাকে কহিব পৃথিবীতে সেরূপ (লোক) 

অপ্ল, শিব শিব! এই জন্ম ( জীবন ) শেখ ভইল। 

১০। 

৭১ 

( গাধার উক্তি ) 

এহি বাটে মাধ গেল রে। 

মোহি কিছু পুছিও ন ভেল রে ॥ ২। 
মাধুর জাইত জমুনা তীর রে। 

আস্তর ভেটল অহীর রে ॥ ৪। 

নঅনন্ধ নঅন জুঝাএ রে। 

হদএ ন ভেল বুঝাএ বে ॥ ৬। 

মোহি ছল ভো'এত রতি রঙ্গ রে। 

মধুর মধুরপতি সঙ্গে রে ॥ ৮। 

চিকুর ন ভেল সভারি রে। 

বুঝলিনু কাছে গোআরি রে ॥ ১০। 
হালপত্রের পুখি। 

১-২। এই পথে মাধব গেল, আমার কিছু 

জিজ্ঞাসাও করা হইল না। 

৩। মাধুর--মথুরা । অন্তর দৃরে। 

আভীর, গোপ। 

৩-৪। নথুর! যাইতে যমুনা! তীরে দুরে গোপের 

সহিত সাক্ষাৎ হইল। 

৫-৬। নয়নে নয়নে মুদ্ধ ক্রিয়া ( মিলাইয়! ) 

অহীর-_ 

হয় বুঝান হইল ন|। 
৭-৮। আমার ( মনে ) ছিল মথুরাপতির সহিত 

মধুর রতিরঙ্গ হইবে। 

৯। সঁভারি-সংঘত করা। ১০। গোআরি-_ 

গোপী। 

৯-১০। চিকুর সংযত করা হইল না, কানাই 
( আমাকে সামান্তা ) গোপী-্বুঝিল। 

৪৭ 

৭৩ 

(রাধার উক্তি) 

প্রথমহি হদয় বুঝওলহ মোহি। 

বড়ে পুনে বড়ে তপে পৌলিদি তোহি ॥ ২। 
কাম কলা রস দৈব অধীন। 
মঞ্ঞে বিকাএব তঞ্ে বচননু কীন ॥ ৪1 

দতি দয়াবতি কহহি বিসেখি। 
পুন্ু বেরা এক কইসে হোএত দেখি ॥ ৬। 

দুর ছুরে দেখলি জাইতে আজ । 

মন ছল মদনে সাহি দেব কাজ ॥ ৮। 

তাহি লএ গেল বিধাতা বাম। 

পলটলি ডীঠি সুন ভেল ঠাম ॥ ১০। 

নেপালের পু'খি। 

২। পৌলিদি-_পাইলি। 

১-২। প্রথমেই আমার হৃদয়কে বুঝাইলি, 
(আমাকে কহিলি) বড় পুণে, বড় তপে তুই 
(মাধবকে দেখিতে ) পাইয্াছিস্। 

৩-৪। কাম কলা রস দৈবের অধীন, আমি 

বিক্রীত হইব, তুই কথায় ক্রয় করিবি ( আমি তোর 

কথায় বিকাইব )। 

৫-৬। হে দয়াবতি দূতি, বিশেষ করিয়া কহু 

আর একবার কেমন করিয়া দেখা হইবে। 
৮। সাহি- সাধিয়া। 

৭-৮। আজ দূরে দূরে (দূর হইতে ) যাইতে 
দেখিলাম, মনে ছিল বিধাতা কাধ্য সাধন করিয়া 

দিবে। 

৯-১০। বিমুখ বিধাত| তাহাকে লইয়া গেল, 

দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম স্থান শুন্য হইল ( একবার 
দেখিয়া ফিরিয়া দেখিতে আর তাহাকে দেখিতে 

পাইলাম না )। 



৪৮ 

৭৪ 

(রাধার উক্তি ) 

এক দিন হেরি হেরি হসি হসি জায়। 

অরু দিন নাম ধয় মুরলি বজায় ॥ ২। 

আজু অতি নিয়রে করল পরিহাস । 

নজানিয় গোকুল ককর বিলাস ॥ ৪। 

সাজনি ও নাগর সামরাজ । 

মূল বিনু পরধনে মাগ বেয়াজ ॥ ৬। 

পরিচয় নহি দেখি আন কাজ । 

নকরয় সম্ত্রম ন করয় লাজ ॥ ৮। 

অপন৷ নিহারি নিহরি তন্ন মোর । 

দেই আলিঙ্গন ভএ বিভোর ॥ ১০। 

খনে খনে নৈদগধি কলা অনুপাম। 

অধিক উদার দেখিয় পরিনাম ॥ ১২ 

বিষ্ভাপতি কহ আরতি ওর ৷ 

বুঝই ন বুঝই ইহ রস ভোর ॥ ১৪। 
প্রজ্থাটিত ছন্দ । ১৫ মাত্রা । 

২। অরু-_আর, অন্য ৷ ধয়- ধরিয়া । 

৩। নিয়রে--নিকটে। 

৪1| ককর- কাহার । 

৫। সামরাজ- শ্যামরাজ। 

১১। ক্ষণে ক্ষণে অনুপম বৈদদ্ধ কলা প্রদর্শন করে 

১২। দেখিয়-দেখি। 

১৪। এই রসমুদ্ধ (ভোর ) (মাধব) বুঝিয়াও 

বুঝে না। 

৭৫ 

(সখীতে সথীতে কথ৷ ) 

জখনে ছুহুক দীঠি বিছুড়লি 
| দুহু মনে দুখ লাগু। 

ছুহুক আসা দীপ মিঝাএল 

মদন আকুর ভীগু ॥ ২। 

বিস্যাপতি। 

বির্হ দহন দুহু সতাবএ 
দু সমীহএ মেলী। 

একক হৃদয় অওকে ন পাওল 

তে নহি ফাউলি কেলী ॥ ৪। 

বাম নয়না জঞ্চো! ভেল দুতে 

ও দাহিন রহু লজাই। 

চেতন চেতন গুপুতি পিরিতি 

পর কহন্ছু ন জাই ॥ ৬। 

জই নব চন্দ পুরন্দর মন্তর 

চন্দ ন তান্ু সমানে। 

দসমি দস। পথ অগিরঞ্ে 

ন করঞ্ে! তেসর কানে ॥ ৮। 

মোহন সর মনোভবে সাজল, 

তনু পসাহল আগা । 

বিন্ু অবসরে কা সখি বোলতি 

পুনু দরসন লাগী ॥ ১০। 

সীতলি উকৃতি জেনো জুগুতি 

সমদল ছল আনে । 

অব সআান! জানি কহ্চাই 

মানি হল ধনি ধানে ॥ ১২। 

দপ্পন মুখ প্রতিবিম্ব নাঞী 

বেকত ভেল বিকারে। 

পুন্গুক আসা কাম পুরাবও 

ভনে কবি কণ্টহারে ॥ ১৪। 

হরি সরীসে জগত জানি 

রূপনরায়ন রন্তা | 

রাএ সিবসিংহ স্থঁচিরে জীবও 

লখিম! দেবি স্তুকন্তা ॥ ১৬। 
তালপত্রের পুঘি। 

ধনছীমালব ছন্দ। ২০ হইতে ২৫ মাত্র] । 

১। বিছুড়লি-_ছাড়াছাড়ি হইল, অস্তর। 



বিদ্যাপতি। 

২। মিঝাএল--নিভিল। ভাগু-_ভাঙ্গিল। 

৪৯) 

১১-১২। শীতল কথায় যে যুক্তি অপরকে কচিয়া- 

১-২। যখন ছুইজনে দৃষ্টির বহি তি হইল, ছুই ছিল (রাধা সে সময় সখীকে যাহা বলিয়াছিল ), 

জনের মনে হঃখ লাগিল (হইল )। ঢই জনের 

আশা দীপ নির্ববাপিত হঈল, মদনের অস্কর ( প্রেমের 

অন্কুর ) ভগ্ন হইল। 

৩। সঁতাবএ_সম্তাপিত করে। সমীহএ-মভি- 

লাষ করে। মেলি-_মিলন। 

৪| ফাউণি---পাইল। 

৩-৪। বিরহাশ্রি ছই জনকে সন্তাপিত করে, দুই 

জনে মিলন অভিলাষ করে, একের জয় অপরে প্রাপ্ত 

হইল না, সেই জন্য কেলি ( আনন্দ ) পাইল না। 

বাম নয়ন যেন দত হইল ও দক্ষিণ নয়ন 

লজ্জিত হটয়। এৃহিল। চতুরে চতুরে গুপু প্রেম, 
পরকে কভাঁও যায় না। 

৭। ভউ-যদি। পুরন্দর--শিব ( এ স্থানে উন্তর 

নহে )। তাসু-তাহার। ৮1 অগিরণেগ- 

অঙ্গীকার করিবে । তেসর- তৃতীয় ব্যক্তি। 

৭-৮। যদিবাল (নব) চন্দ্র শিবের মধো (ললাটে) 

( তথাপি ) চন্দ্র তাহার সমান নয় (ব্যক্ত গ্রেম পু 

প্রেমের তুল্য নহে)। দশমী দশার পথ (মৃত্যু ) 

অর্সীকার করিবে ( তথাপি) তৃতীয় ব্যক্তির কানে 
তুলিবে (করিবে ) না! রাধা প্রাণান্তে কাভাকেও 

মনের ভাব বলিবে ন! )। 

৯। মোহন- মদনের পঞ্চ শরের অন্যতম। 

সাজল--দাজাইল, সন্ধান করিল। পসাহল--'প্রসা- 

রিত, ব্যাপ্ত হইল। 

৯-১০। মদন মোহন শর সন্ধান করিল, (রাধার) 

দেহে অগ্নি ব্যাপ্ত হইল। বিনা অবসরে ( অবসর 

না পাইলে ) স্থী পুনরায় দর্শনের (সাক্ষাতের ) জন্য 

কেমন করিয়৷ বলিবে ? 

১১। সীতলিস্শীতল। জেহো--ষে। জুগুতি 

_যুক্তি। সমদল-_সন্বাদ দিয়াছিল, কহিয়াছিল। 

১২। সর্জানাঁ_সেয়ানা, চত়ুর। মানি-__মনে 

করিয়া, বুঝিয়া। হুল-যায়। ধানে-_সঙ্গিধানে। 

৫-৬। 

কানাই বুঝিতে পারিয়া যদি ধনীর (রাধার নিকট ) 

গমন করে (তবে তাহাকে ) এখন চতুর জানি 

(মনে করি )। 

১৩। দগ্নন--দপণ। নাগী-ন্যায়। 

১৪। পুরাবও-_পুরাইবে। 

১৩-১৪। দর্পণে মুখের প্রতিবিষ্বের ন্যায় বিকার 

ব্ক্ত হল, কবি কগহার ( বিদ্যাপতি ) কহে পুনরায় 

( দেখা হইবার ) আশা! কাম পূর্ণ করিবে। 

১৫। সরীসে-_সদৃশ। রস্তা রাজা । 
১৬। রাঁএ রায়,বাজা। জীবও--_জীবিত হউন। 

১৫-১৬। রূপনারায়ণ (শিবসিংহ ) রাজাকে 

জগতে তরি সদরশ জানিবে। লখিম৷ দেবীর সুকান্ত 

রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী ভউন। 

শি 

( সথ্থীতে সখীতে কণা ) 

আইলি নিকট বাটে ছুইলি মদন সাটে 

দু বান্ধে দরসিল কেস। 

রমন ভবন বেরি পলটি পাছু হেরি 
আলি দিঠি দএ গেলি সন্দেস ॥ ২। 

আওর কি করতি সখি পরিনত সসিমুখি 
কাহ্ত, জদি ন বুঝ বিসেষ ॥ ৩। 

নমইতে মুখেরি উপাম। 

ন জানঞ্জো কমন জঞ্ো কমল নাল সঞ্ে 

কমল মমোলল কাম ॥.৫। 

কৰি ভনে বিদ্ভাপতি অভিনব রতিপতি 

সকল কলারস জান। 

রাজবলভ জিবও মতি সিরি মহেসর 

রেন্ুক দেবি রমান ॥.৭। 
তালপত্রের পু'খি। 



€৪ 

মঙ্গলী ধনছী ছন্দ । ২৪ হইতে ৩* মা্রা। 
১। সাট--কষা; সাটমার মিথিলা ভাষায় 

গ্রচলিত শব্ধ, অর্থ যে চাবুক দিয়! মারে। ২। রমন 

_বল্পভ। আলি- আড়, বক্র। সন্দেস-_ সংবাদ, 

সক্কেত। 

১-২। (রাধা) পথে নিকটে আসিল ( পথে 

যাইতে মাধবের পার দিয়া গমন করিল ), মদনের 

ক্ষাতুল্য দৃঢ়বন্ধ কেশ স্পর্শ করিয়া দেখাইল। বল্ল- 
ভের (মাধবের ) ভবনের নিকট, ফিরিয়া পশ্চাতে 

দেখিয়া বক্র দৃষ্টিতে সঙ্কেত দিয়৷ গেল। 
৩। আওর--আর। পরিনত-_পূর্ণ। 

৩। সখি, কানাই যদি বিশেষ করিয়! (উত্তম 

রূপে) না বুঝিতে পারে তাহা হইলে পূর্ণচন্ত্রমুখী 

(রাধা) আর কি করিবে? 
৪। লউলি--নমিত হইল। ৫। জানঞ্ো-_ 

জানি। কমন জঞ্জো--কেমন করিয়া । মমোলল 

মুচড়াইল। 

৪-&। করে অঞ্চল ধরিতে লজ্জাভরে নমিত হইল । 

.নমিত হুইতে মুখের উপম| ( এরূপ হইল ), না জানি 
কেমন করিয়া কাম মৃণাল হইতে কমল অবনত 

করিল ( সুচড়াইল )। 

৭। বলত-_বল্পভ, সুহৃৎ। মতি-_মন্ত্রী। 

৬-৭। বিদ্যাপতি কহে, অভিনব রভিপতি, 

রাজনুহ্ৎ, রেণুকা! দেবীর বল্লভ মন্ত্ী শ্রী মহেস্বর সকল 

কলারস জানেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। 

৭৭ 

(সর্থীতে সথীতে কথা) 

জুবতি চরিত বড় বিপরীত 
বুঝএ কে দহ পার। 

বুঝএ চেতন গুন নিকেতন 
ভূলল রহ গমার ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

সাজনি নাগরি নাগর রঙ্গ । 

সঙ্গহি রহিঅ তেসর ন বুঝ 
লোচন লোল তরঙ্গ ॥ ৪1 

বলিত বদন বাঙ্ক বিলোকন 

কপটে গমন মন্দা । 

দুই মন মিলল ঠাম অঙ্থুরল 
পেম তরুঅর কন্দা ॥ ৬। 

তালগত্দ্রের পু'ঘি। 

১। দহু-_কি। ৩১। চেতন_চতুর। গমার 

গ্রামবাসী মূর্খ । 

১-২। যুবতী চরিত্র বড় বিপরীত, কেহ কি 

বুঝিতে পারে ? চতুর গুণনিকেতন বুঝে, মুর্খ গ্রাম- 

বাসী ( পাড়াগেয়ে ) ভুলিয়া! থাকে (বুঝিতে পারে না)। 

৪। তেসর-_তৃতীয় ব্যক্তি । 

৩-৪। সজনি, নাগরী ও নাগরের ( এমন ) রঙ্গ, 

সঙ্গে থাকিয়া তৃতীয় ব্যক্তিও লোচনের লোল তরঙ্গ 

বুঝিতে পারে না। 

৫1 বলিত--বলয়িত, ফিরান। বান্ক--বহ্কিম। 

৬। তরুঅর-_ তরুবর । কন্সা-_-কন্দ, মূল। 

৫-৬। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বন্ধিম দৃষ্টি, কপটে 

ধীর গমন ; ছুই মন মিলিত হুইয়! সেই স্থানেই প্রেম 

তরুবরের মূল অস্কুরিত হইল। 

৭৮ 

(দৃতীর উক্তি ) 
কর কিসলয় নয়ন রচিত 

গগন মডল পেখী। 

জনি সরোরুহ অরুন স্থতল 

বিনু বিরোধে উপেখী ॥ ২। 

নব ঘন জঞ্ে৷ নির বরীসএ 

নয়ন উজ্জল তোরা! । 

জনি সুধাকর করে কবলিত 

অমিয় বম চকোরা ॥ ৪। 



বিগ্ভাপতি। 

কহ কমলবদ্দনী । 

কমনে পুরুসে হর অরাঁধিঅ 

জন্থ কারনে তোগঞ্ে খিনী ॥ ৬। 

উত্তঙ্গ পীন পয়োধর উপর 

লখিঅ অধর ছায়া । 

কনক গিরি পবার উপজল 

বাপু মনোভব মায়া ॥ ৮। 

তো পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি 
পলটি পরলি বেনী । 

সাস সমীরন পিবএ ধাউলি 

জনি সে কারি নগিনী ॥ ১০ । 

ভন বিষ্ভাপতি স্থনহ জউবতি 

সরূপ মোর বচনা । 

অপন মন থির পএ চাহিঅ 

পরে বিবচনে কোন! ॥ ১২। 

তালপত্রের পৃ-খি। 

মলারীনাট ছন্দ । ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা । 

১। সয়ন-_ শধ্যা । মডল-_-মণ্ডল। পেখী- 

দেখিতেছিন। ২। জনি-_যেন। স্ুুতল-_শয়ন 

করিল। বিদ্ত--বিনা। উপেধী- উপেক্ষা করিয়া । 

১-২। কিশলয় (তুল্য) করে (মুখের ) শয্যা 

রচিত, গগন মণ্ডল দেখিতেছিস্ (করতললগ্ন মুখমণ্ডল, 

আকাশের দিকে চাহিয়া আছিস্ ), যেন বিনা বিরোধে 

উপেক্ষ। করিয়া! পদ্ম (মুখ ) অরুণে ( করতলে ) শয়ন 

করিল ( অরুশোদয়ে পদ্ম প্রস্ম,টিত হয় অর্থাৎ 
জাগিয়া থাকে, এখন বিরোধ নাই তথাপি যেন পদ্প 

উপেক্ষা পূর্ব্বক অরুণের ক্রোড়ে শয়ন করিল )। 
৩। জঞ্চো- যেমন । বরিসএবর্ষণ করে। 

৪। করেঁ_-করদ্বারা। বম-_উদশীরণ, নিঃসারণ। 

৩-৪। তোর উজ্জ্বল নয়ন নব মেঘের স্তায় বারি 

বর্ষণ করিতেছে । যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া 
চকোর অমৃত উদগীরণ করিতেছে । 

৫১ 

৬। কমনে-_-কওন, কোন। পুরুসে- পুরুষের 

গন্য । অরাধিঅ-_-আরাধন! করিতেছিস্। জন্তু 

যাহার। তোঞ্েতুই। খিনী-ক্ষীপ। 
৫-৬। কহ কমলবদনি, কোন পুরুষের জন্ত 

শিবের আরাধনা করিতেছিদ্, যাহার কারণে তুই ক্ষীণ 
(হইয়াছিদ্)? 

৭। লখিঅ--দেখিতেছি। ৮। পবার-প্রবাল। 

উপজল-_-উৎপন্ন হইল। বাঁপু-_শ্রেষ্ঠ । মনোভব-_ 

কন্দপ। 

৭-৮। উত্তঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া 

দেখিতেছি ( যেন ) কন্দর্পের শ্রেষ্ঠ মায়ায় ( ইন্দ্রজালে ) 

স্থবর্ণ গিরর উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল। 

৯। তো পুন্ধু--তাহাতে আবার। ঝামরি-- 
মলিন । পলটি-_পালটিয়া । পরলি-_পড়িল। 

১*। সীস_ নিশ্বাস। পিবএপান করিতে। 

ধাউলি- ধাবিত হইল । কারি-_-কালো৷। নগিনী-_ 

নাগিনী। 

৯-১০। তাহাতে আবার রমণী বিরহে মলিন, 

বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কৃষ্ণবর্ণ সপপিণী নিশ্বাম 

(রূপ) সমীরণ পান করিবার জন্ত ধাবিত হইল। 

১১। সরূপ- স্বরূপ, সত্য । 

১২। মনা-মন। পএ (অবায় শব )--মধ্যে। 

চাহিঅ-চাই। পরে--পরের। কোনা-__-কোন। 

১১-১২। বিগ্যাপতি কহিতেছে, যুবতি, আমার 
সত্য কথা শুন। আপনার মনের মধ্যে স্থির থাকা 

চাই, পরের কোন বিবেচন। ? (পরের কোন বিবেচন। 

নাই )। 

৭৯ 

(সখীতে সখীতে কথা ) 

সপনেনু ন পরল মনক্ সাধে । 

নয়নে দেখল হরি এত অপরাধে ॥ ২। 



৫২ 

মন্দ মনোভব মন জর আগী। 

ছুলভ পেম ভেল পরাভব লাগী ॥ ৪। 

চাদ্দবদনী ধনি চকোরনয়নী | 

দিবসে দিবসে ভেলি চউগ্ডন মলিনী ॥ ৬। 

কি করতি চাদনে কী অরবিন্দে। 

বিরহ বিসর জঞ্ে্ সুতিঅ নিন্দে ॥ ৮। 

অবুধ সখীজন ন বুঝএ আধা । 
আন ওষধ কর আন বেয়াধা ॥ ১০। 

মনসিজ মনকে মন্দি বেবথা । 

ছাড়ি কলেবর মানস বেথা ॥ ১২। 

চিন্তাএ বিকল হৃদয় নহি থারে। 

বদন নিহারি নয়ন বহ নীরে ॥ ১৪। 

তালপত্রের পুথি ও নেপালের পু-খি। 

শারঙ্গীমালব ছন্দ । ১৬ মাত্রা! । 

১-২। স্বপ্নেও মনের সাধ পূর্ণ হইল না» (রাধা ) 

চক্ষে হরিকে দেখিল, ( তাহাতেই ) এত অপরাধ 

হইল ? 
৩। জর- জালায়। মন জর আণী-_পাঠাপণ্তর, 

নিসি উঠ জাগী। 

৩-৪। মন্দ মদন মনে আগ্র জালায়। পরাভবের 

জন্য হুর্লভ প্রেম হইল। 

&-৬। চন্দ্রবদনী চকোরনয়নী ধনী দিনে দিনে 

চতুগুণ মলিন হইল। 

৮। বিরহ_দশনজনত আকুলতায় মিলনের 

পূর্ব বিরহ । জঞ্চো-_যদি। সতিঅ- শয়ন করে। 

৭-৮| চন্দনে ও পদ্মেকি করিবে? যদি শয়ন 

করিয়া নিদ্র হয় ( তবে) বিরহ বিস্বত হয় (নিদ্রা 

হয় না সুতরাং বিরহ বিশ্বৃত হইতে পারে ন! )। 

৯। অবুধ-_অবুঝ। 'ওউষধ-_উচ্চারণ উখধ। 
৯-১০ | অবুঝ সথাগণ আধি বুঝে না, অন্য 

ব্যাধিতে অন্ত ওঁধধ করে ( এক ব্যাধিতে আর ওঁধধ 

দেয় )। 

বিগ্যাপতি। 

মন্দি _মন্দ। বেবথা-- ব্যবস্থা । 

১১-১২। মনসিজের মনে মন বাবস্থা, কণেবর 
ছাড়িয়া মানসে বাথ ( দেয় )। 

১৩-১৪ ! চিন্তায় বিকল, ধরধয় স্থির নাই, বধন 

দেখিয়া ১ক্ষে অশ্রু বহে। 

১১। 

শে সপপাশশি 

মাধবের দৃতী। 
৮০ 

( দূতীর ভক্তি ) 

এ সখি এ সখি ন বোলহ আন। 

তঁঅ গুনে লুবুধল নিতে আব কান ॥ ২। 

নিতে নিতে নিঅর আব বিন্তু কাজ। 

বেকতেও হৃদঅ নুকাবএ লাজ ॥ &। 

অনতন্ত জাইতে এতহি নিহার । 

লুবুধল নঅন হটএ কে পার ॥ ৬। 

সে অতি নাগর তোঞ্ে তন্তু তুল। 

এক নলে গাঁথ ছুই জনি ফুল ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি কৰি কহার । 

একসর মনমথ দুই জিব মার ॥ ১০। 
তালপত্রের পু-খি। 

সরসাসাবরী ছন্দ । ১৫ মাত্রা । 

১। আন--অগ্ত কথা । ২। লুবুধল- নুন্ধ। 

(নিতে-নিত্যই। আব--আসে। কান__কানাই। 
১-২। এ সখি, এ সখি, অন্ত কথ! বলিও ন! 

(আমার কথা অস্বীকার করিও না)। তোমার গুণে 
কানাই লুন্ধ হইয়া নিত্য আসে। 

৩। নিঅর__নিকট। ৪ বেকতেও-_বাক্ত। 

হ্ুকাবএ- লুকায়। 

৩-৪। নিত্য নিত্য বিনা কাজে নিকটে আসে, 
ব্যক্ত হৃদয় (হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইলেও ) লজ্জায় 

গোপন করে। 



৮ বিগ্যাপতি। 

৫1 অন্তন্থ .-অন্তঞ্রও। এতহি-_-এই দিকেই । 

৬। হটএ--হটাইতে, নিবারণ কৰিতে। 

অপর কোথাও যাইবার কালে এইদিকেই 

দেখে ) লুব্ধ নয়ন কে নিবারণ করিতে পারে ? 

৭। অতি--উত্তম, শেঞ। তম্থ-তাহার। 

৮। নল-_ডাঁটা, নৌটা। 

৭-৮। সে নাগশরেষ্ঠ, তুমি তাহার $লা (যোগ ), 

এক রুস্তে যেন ছুই ফুল গাথা । 

১*। একসর- _একেশ্বর, একা । জিব- জীবন, 

প্রাণ। মার--বধ করা । 

৯-১০। কবি কগহাত বিগ্তাপাতি কহিতেছে) কন্দপ 

এক। দুইটি প্রাণ বধ করিতেছে । 

বঙ্গদেশের পাঠে এঠ পদে কিছু 'প্রভের্ধ ঘটিয়াছে | 

৫-৬। 

৮১ 

( দৃূতীর উক্তি ) 

ধনি ধনি রমনি জনম ধনি তোর । 

সব জন কাহু, কাহু, কৰি ঝুরএ 

সে তুয় ভাবে বিভোর ॥ ২। 

চাতক চাহি তিয়াসল অন্বুদ 

চকোর চাহি রন্ত চন্দা । 

তরু লতিকা অবলম্বন করিএ 

মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥ ৪। 

কেশ পসারি যব তুন্ অলি 

উর পর অন্বর আধা । 

সে সব স্থুমরি কাহু, ভেল আকুল 
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥ ৬। 

হসইতে কব তৃহু দশন দেখায়লি 
করে কর জোরহি মোর । 

অলখিতে দিঠি কব হাদয় পসারলি 

পুমু হেরি সখি কর কোর ॥ ৮। 

৫৩ 

এতন্ড নিদেশ কহল তোহে স্বন্দরি 

জানি তোহে করহ বিধান । 

দয় পুতলি তু সে শুন কলেনর 

কবি বিষ্বাপতি ভান ॥ ১০। 

১। ধন ধস্য, তোর রমণী জন্ম পন) | 

২। সকলে কানাই কানাই করিয়া ধারে (আকুণ 

হয় ), সে ( কীনা ) তোর ভাবে বিভোর। 

মেঘ তৃষিত হইয়া চাতকের প্রতি চাহিয়। 

রহিল। চন্দ্র চকোরের প্রতি চাভিয়া (তাহার 

প্রত্যাশায় ) রহিল। তর লতিকা অবলম্বন করে, 

(এই সকল ধেখিয়৷ ) আমার মনে সংশয় হইল। 

(কোথায় তুমি মাধবের প্রেম প্রাথী হইয়া তাহাকে 
পাইবার জন্য আকুল হইবে না সে নিজে তোমার 
ভাবে বিতোর হইয়া পড়িল )। 

৫-৬। কেশ প্রসারিত করিয়া, অদ্ধ বঙ্গে বঙ্গ 
দিয়া যখন তুই ছিলি, সেই সকল স্মরণ করিয়া কানাই 

আকুল হুইল, হে সুন্দরি, ইহার পরিণাম কি 
হইবে? 

পদামৃত সমুদ্রে এই পধ্যস্ত আছে, তাহার পর 

ভণিতা এইরূপ-_ 

তাকর অন্তর জলই নিরন্তর 

বি্কাপতি ভল জাঁন। 
কিঞ্চিৎ কাঁপ কলপ করি মানই 

গোবিন্দদাস পরমান ॥ 

৭। মোর--ফিরিয়!। 

৮। অলখিতে--.অলক্ষ্যে। পসারলি--প্রসারিত 
করিলি। 

৭-৮। কবে ছুট হন যুক্ত করিয়া, ফিরিয়া, 
হাসিয়া দশন (ছটা) দেখাইলি) অলক্ষ্ে দৃষ্টি 
কবে (তাহার) গ্্দয়ে প্রঙ্গারিত করিলি, আবার 
তাহাকে দেখিয়া সথীকে আলিঙ্গন করিলি? 

৯। নিদেশ-_নিপ্দেশ, ইঙ্গিত । 

৯০। হৃদয় পুতলি-_হৃদয় পুত্তলী, প্রাণ । 

৩-৪। 



৪ বিদ্যাপতি। & 

৯-১*। সুন্দরি তোমাকে এই সকল ইঙ্গিত  ৯-১*1 লুক ত্রমরের কি উপমা দিব, বাঁধা হরিণ 
নির্দেশ করিয়! বলিলাম, জানিয়া ইহার বিধান কর। স্থান ( যেখানে বাঁধা থাকে ) ছাড়ে না । 
বিদ্াপতি কহিতেছে, তুই হৃদয় পুত্বলী (প্রাণ ), সে 

শৃ্ঠ কলেবর ( প্রাণশৃন্ দেহ মাত্র )। 

স্পা িজজস 

৮৭ 

( দুতীর উক্তি ) 

জহি খনে নিঅর গমন হোঅ মোর । 

তহি খনে কাহু, কুশল পুছ তোর ॥ ২। 
মন দএ বুঝল তোহর অনুরাগ । 

পুন ফলে গুণমতি পিআ৷ মন জাগ ॥ ৪ । 

পুমু পুছ পুনু পুছ মোর মুখ হেরি । 

কহিলিও কহিনী কহবি কত বেরি ॥ ৬। 

জন বেরি অবসর চাল আন। 

অপনে রভস কর কহিনী কান ॥ ৮। 

লুবুধল ভমর! কি দেব উপাম। 

বাধল হরিণ ন ছাড়এ ঠাম ॥ ১০। 
নেপালের পুখি। 

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা । 

১। যহি-যেই। নিঅর--নিকট। 

১-২। যখন আমার নিকটে গমন হয় (ষখন আমি 

তাহার নিকটে বাই) তখনই কানাই তোর কুশল 
জিজ্ঞাস! করে। 

৩-৪। মন দিয়! বুঝিলাম তোর প্রতি (তাহার) 

৮৩ 

( দূতীর উক্তি ) 

শুন শুন এ সখি কহন ন হোই । 

রাহি রাহি কএ তন্ন মন খোই ॥ ২। 

করইতে নাম পেমে ভই ভোর । 

পুলক কম্প তনু ঘরমহি নোর ॥ ৪। 

গদ গদ ভাখি কহই বর কান । 

রাহি দরশ বিন নিকসে পরান ॥ ৬। 

যব নহি হেরব তকর সে মুখ । 

তব জিউ ভার ধরব কোন স্থখ ॥ *। 

তুহু বিমু আন নহি ইথে কোই । 

বিসর এ চাহ বিসর নহি হোই ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি নহি বিবাদ । 

পুরব তোহর সব মন সাধ ॥ ১২। 

বটতঙার পুস্তক । 

চৌপই ছন্দ । ১৫ মাত্রা। 

১। কহন না! হোই--কহু। হয় (যায়) ন|। 

২। রাই রাই করিয়। দেহ ও মন হারায় ( নষ্ট 

করিতেছে )। 
8৪1 ঘরমহি--ঘর্দ। ম্বেদ অগ্র পুলক কম্প 

অঙ্গে ( দেখা দেয় )। 

৫ । ভাঁখ- ভাষা, কথ ৷ 

অনুরাগ (জন্গিয়াছে), পুণ্যফলে গুণবতী প্রিয়তমের ৭। তক্র--তাহার। 

মনে জাগে। ৮। জিউ-_জীবন। 

£-৬। আমার মুখ দেখিয় বারবার (তোর কথা). ৯-১০। তুই ছাড়া ইহাতে আর কেহ নাই (তোর 
জিজ্ঞাসা করে, কহা! কথা কতবার বলিব ? প্রতি অন্তুরক্ত হইয়াছে, আর কাহারও প্রতি নয়)। 

৭-৮। অন্য সময়ে অন্ত সুযোগে কানাই আপনার (মাধব তোকে) ভূলিতে চাহে, ভূলিতে পারে না । 

রহস্ত কথাই কয় (সকল লময়েই কোন রূপে না কোন ১১-৯২। বিদ্ভাপতি (দৃততীকে ) কহে, ইহাতে 

রূপে তোর কথ পাড়ে )। বিবাদ অন্ত মত) নাই, তোর মনের সব সাধ পুর্ণ 
১০। বাধল-_বাঁধা। হইবে (রাধা ও মাধবে মিলন হইবে )। 



বিদ্ভাপতি। 

৮৪ 

(দ্ুতীর উক্তি ) 

মাঝ কুস্থম পরগাস। 

ভমর বিকল নহি পাবএ পাস ॥ ২। 

ভমরা ভেল ঘুরএ সবে ঠাম। 
তোহ বিশু মালতি নহি বিসরাম ॥ ৪ 

রসমতি মালতি পুনু পুনু দেখি। 

পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি ॥ ৬। 
ও মধুজীবী তৌঞ্ডে মধু রাসি। 
সাচি ধরসি মধু মনে ন লজাসি ॥ ৮। 
অপনেন্ছ মনে গুনি বুঝ অবগাহি। 
তন্থ দূষন বধ লাগত কাহি ॥ ১০ । 
ভনহি বিষ্ভাপতি তৌ পয় জীব। 
অধর স্ুধারস জৌ পয় পীব ॥ ১২। 

তালপত্রের পুথি । 

পঞ্চস্বরা ধনহী ছন্দ । ১৫ মাত্রা । 

১। পরগাস- প্রকাশ, বিকাশ। 

২। পাবএ--পায়। 

১-২। কণ্টকের মধ্যে কুস্থুম বিকশিত হম, বিকল 
ভ্রমর নিকটে যাইতে পায় না। 

৩-৪। ভ্রমর (মাধব) সকল স্থানে ভ্রমণ করে, 

(কিন্তু হে) মালতি (রাধা), তোমা! বিন! বিশ্রাম লাত 

করে না তুমি তাহার বিশ্রামস্থান)। 

৫-৬। রসবতী মালতীকে বার বার দেখিয়া, 

জীবন উপেক্ষা করিয়৷ মধুপাঁন করিতে চাজে। 

৮। সীচি-_সঞ্চয় করিয়া। লজাসি- _লজ্জ। পাস্। 

৭-৮। সে মধুজীবী, তুই মধুরাশি। মধু সঞ্চয় 

কবিয়! রাখিয়াছিম্, মনে লজ্জা হয় না? 

৯। অবগাহি-_-উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া, 
নিশ্চিত করিয়া । 

১*। কাহি--কাহাকে। 

৯-১০। আপনার মনে গণিয়া, উত্তমরূপে বিবেচনা 

করিয়া বুঝা; তাহার ভ্রেমরের) বধের দোষ (পাতক) 
কাহাকে লাগিবে ? 

৫৫ 

৯। তৌ-_তাহা হইলে, ততক্ষণ । পয়-_ 
(অব্যয় শব) যদি । 

১০। জৌ--যদি, যতক্ষণ । 
৯-১০। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, যদি অধর সুধারস 

পান করে তাহা হুইলে বাঁচিবে। ভণগিতার পাঠাস্তর 

--ভনই বিগ্ভাপতি রসিক সুভাব। 

ভমি ভমি ভ্রমরা তোহর গুণ গাব ॥ 

এই পদে বঙ্গদেশে সামান্ত পরিবর্তন হইয়াছে । 

৮৫ 

(দুতীর উক্তি ) 

আপনা কাজ কওন নহি বন্ধ । 

কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ ॥ ২। 
অপন অপন হিত সব কেও চাহ। 

সে সুপুরুষ জে কর নিরবাহ্ ॥ ৪। 

সাজনি তাক জিবন থিক সার । 

জে মন দএ কর পর উপকার ॥ ৬। 

আরতি অরতল আবএ পাস। 

অছইতে বু নহি করিম উদাস ॥ ৮। 

সে পুনু অনতন্ত গেলে পাব। 

অপনা মন পঞ রহ পচতাব ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি দৈন ন ভাখ। 

বড় অনুরোধ বড়ে পএ রাখ ॥ ১২। 
তালপত্রের পুখি। 

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্র! । 
১। কওন-_কে। বন্ধ বদ্ধ, লিপ্ত, জড়িত। 

১। পতি-_-প্রতি। অনুবন্ধ__চেষ্টা। 

১-২। আপনার কাজে কে লিপ্ত নয়, কে নিজের 

প্রতি (নিজের অন্ত) চেষ্টা না করে? 

৩। সব কেও--সকলে। চাহ-_চাঁয়। 

৩-৪। আপনার আপনার হিত সকলেই চায়, 

ধে নির্বাহ (শেষ পধ্যস্ত অঙ্গীকার পালন) করে সেট 
সুপুরুষ । 8 
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&.। সা্জনি--স্ধনি। তাক-_তভাহার। থিক-_হয়। 

€*৬। সনি, যে মন দিয়! পরের উপকার করে 

তাহার জীবন সার। ্ 

৭। আরতি---আতি। অরতল- অন্ুরক্ত । 

৮। অছইত-_থাকিতে, আছিতে। বধূ--বস্ত। 

৭-৮। আর্ত অনুরস্ত হইয়। (যে) নিকটে আসে 
বন্ত গ্মপ্রার্থত সামগ্রী) থাকিতে উদ্দাস করিও না 

(তাহাকে বিমুখ করিও ন1)। 

৯। 'অনতন্ব---অন্ট স্তনে । 

৯-১০ 1 সে আবার অঙ্গ স্থানে গমন করিলে 

(প্রার্থিত বস্তু) পাইবে; আপনার (তোমার) মনেল 
মধ্য পশ্চান্তাপ থাকিবে । 

১৯। দৈন--দৈন্ট। ভাখ--বলিও। 

১২। বড়ে পয়.--বড়তেই। 

১১-১৯। বিগ্যাপতি কচিতেছে, দৈন্য বলিও 

(প্রকাশ করিও) না (তুমি দরিদ্র অথবা দীন এমন 

কথ! বলিও ন1), বড় অন্ররোধ বড়তেই রাখে। 

৮৬ 

(দৃততীর উক্তি) 

মুদিত নয়নে হিয় ভূজ যুগ চাপি। 

সৃতি রহল তভি কিছু ন'অলাপি ॥ ২। 

পরসঙ্গে করলহি নামহি তোরি। 

তবহি মিলি আখি চাহে মুখ মোরি ॥ ৪। 

আন ধনি ইথে নভি কহি আন ছন্দ । 

তোহে অনুরত ভেল সামর চন্দ ॥ ৬। 

যোই নয়ন ভঙ্গি ন সহ অনঙগ। 

সোই নয়নে অব নোর তরঙ্গ ॥ ৮। 

ঘোই 'অধর সদ! মধুরিম হাসি। 

সোই নীরস ভেল দীঘ নিশাস ॥ ১০। 

বিদ্বাপতি ভন মিথ নহ ভাখি। 
গোবিন্দদাস কহ ভুক্ত তহি সাথি ॥ ১১। 

প্লামূত সমৃদ্ঘ। 

বিস্যাপতি। 

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা । 

১। হিয় ভুজ যুগ চাপি- বক্ষে ঢই হাত 
চাপিয়া । 

»। উহি--তেহি) তিনি, সে। 

৩। পরসঙ্গে-_ প্রসঙ্গ ক্রমে । 
১। মোরি- ফিরাইয়। | 

৫। ইথে নাহ কঠি আন ছনা' ইঠ1 অন্ত রূপ 

(মিথ্যা) বলিতেছি না। 

৬। সামর চন্দ- শ্যাম চন্ধ | 

৭-৮। গে নয়নের ভঙ্গী (কটাক্ষ) অনঙ্গ সম্ত করিতে 

পারে না. সেই চক্ষে এখন অশ্রর তরঙ্গ । 

৯-১০। যে অধরে সব্বদা মধুর হান্ত, তাভা দীর্ঘ 

(উত্তপ) নিশ্বাসে শুষ্ক (নীরস) হইল । (এই পর্সান্ত 

বিগ্ভাপতির রচনা)। 

১১-১১। বি্ভাপতি কহে (দতীর) কথা (ভাখি) 

মিথ্যা নয়, গোবিন্দদাস কনে তুমি বিগ্ভাপতি) তাহার 

সাক্ষী । 

এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি গোবিন্দদাস 

অথবা বঙ্গদেশের কোন গোবিন্দদাস তাহা নিরূপণ 

করিবার উপায় নাই, তবে এপ মুক্ত ভণিত। সমেত 

পদ মিথিলায় পাওয়া যায় না। এইরূপ যক্ত ভণিতা 
স্রদ্ধ পর মে প্রধানতঃ বিদ্যাপতিৰ রচনা তাহাতে 

সম্শয় মাত্র নাই । 

৮৭ 

( দৃতীর উক্তি ) 

কত তছ যুবতি কলামতি আানে। 

তোহি মানএ জনি দোসরি পরানে ॥ ২। 

তুঅ দরশন বিমু তিলাও ন জীবই। 

দারুণ মদন বেদন কত সহই ॥ ৪1 

গুন শুন গুনমতি পুনমতি রমনী । 

ন কর বিলম্ব ছোটি মধু রজনী ॥ ৬। 
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সামর অন্ধর তনুক রঙ্গ | 

তিমির মিলও শশী তুলিত তরঙ্গা ॥ ৮। 

সপুন স্বধাকর আনন তোরা । 

পিউত অমিয় হসি চান্দ চকোরা ॥ ১০। 
নেপ।লের পুথি । 

১-২। অপর কত কলাবতী যুবতী আছে, তোখে, 

দ্বিতীয় প্রাণ মনে করে (অপর কোন সুন্দরীর 

প্রতি তাহার অনুরাগ নাই, একান্ত তোতে অন্ুরন্)। 

৩-৪। তোর দশ্ন বিনা তিল মাও বাঁচে না, 

দারুণ মদন বেদন কত সম্থ করে। 

হে গুণবতি পুণ্যবতি রমণি, শুন শুন, 

চৈত্র মাসের ছোট রজনী, বিলম্ব করিও না । 

4 সামর--গ্তাম, নীল। 

৮। মিলও__মিলিত। তুলিত তরঙ্গ _তুল্য, 

উপমা । 

৭-৮। শ্যাম বস্ত্রে নীলাম্বরে) এবং দেহের বে 

তিমিরাচ্ছন্ন শশীর উপমা হইবে । 

»। সপুন- সম্পূর্ণ । 

১*। তোর মুখ পু্ণচন্ত্র, চকোর (মাধব) হাসিয়া 
টাদের অমৃত পান করিবে। 

৫-৬! 

৮৮ 

( দৃতীর উক্তি ) 

এ ধনি কর অবধান। 

তে বিন্ু উনমত কান ॥ ২। 

কারণ বিন্ু খনে হাস। 

কি কহএ গদ গদ ভাস ॥ ৪। 

আকুল অতি উতরোল। 

হা! ধিক হা! ধিক বোল ॥ ৬। 

কীপএ দুরবল দেহ। 

ধরই ন পারই কেহ ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কহ ভাখি। 

রূপনরায়ন সাথি ॥ ১০ । 

অভিরামাসাবরী ছন্দ, অথবা পিঙ্গলের মতে 

আভীর ছন্দ, ১১ মাত্রা । 

২। উনমত--উন্মত্ত। 

৩-৪। বিনা কারণে কখন হাসে, গদ গণ স্বরে 

কি কহে (উন্মত্ততার লক্ষণ)। 

৫-৬। (কথন) আকুল হন্টয়া উচ্চ ববে হা! ধি্ 

হা ধিক বলে। 

৭। হুরবল---ছুর্বল। 

৮1 কেহ ধরিতে পারে না (পাছে দর্বল দেহে 

আঘাত লাগে)। 

৯। ভাখি-_ভাষ, কথা । 

১০। রূপনরায়ন--রাজ! শিবসিংহের উপাধি । 

৮৯ 

(দূতীর উক্তি) 

আজু হুম পেখল কালিন্দি কুলে । 
তয় বিনু মাধব বিলুঠয় ধূলে ॥ ২। 

কত শত রমণি মনহি নহি আনে। 

কিয় বিষদহ সময় জল দানে ॥ ৪। 

মদন ভূজঙগমে দংশল কান। 

বিনহি অমিয় রস কি করব আন ॥ ৬। 

কুলবতি ধরম কাচ সমতৃল। 

মদন দলাল ভেল অনুকুল ॥ ৮। 

আনল বেচি নীলমণি হার। 

সে তুন্ পহিরবি করি অভিসার ॥ ১০। 

নীল নিচোলে ঝাঁপবি নিজ দেহ। 

জনি ঘন ভিতরে দামিনি রেহ ॥ ১২। 

চৌদিগে চতুর সখি চলু সঙ্গে । 
আজু নিকুঞ্জে করহ রস রঙ্গে ॥ ১৪। 
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বল্লভ উজ্জল নিকষ সমান । 

নিজ তন্স পরিখ হেম দশবান ॥ ১৬। 

শীতচিস্তামণি। 

২। বিলুঠয়- লুষ্িত হয় । 
৩। মনহি নহি আনে--অন্ত (রমণী ) মনে 

(করে) না (অপর রমণীর প্রতি তাহার অনুরাগ 

নাই )। 

৪। বিষদহ--বিষের দাহ, জালা । বিষের 

আলার সময় জলদানে কি হইবে ? 

১*। পহিরবি--পরিধান করিবি। 

১৬। পরিখ--পরীক্ষা কর। দশবান-_বান 

শবের অর্থ মূল্য, এখানে ন্ুবর্ণের পরিমাণ অর্থে ব্যব- 

হৃত। হেম দশবান, অর্থাৎ দশ আনা সোণ! | এইরূপ 

বার বান প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৫-১৬। বল্পভ ( মাধব ) উজ্জ্বল নিকষ তুল্য, 

(তুমি) দশ আনা ( মচামূল। ) স্বর্ণ (সদৃশ ) নিজ 

তন্গ পরীক্ষা কর। 

শিট 

( দৃতীর উক্তি ) 

আজ পেখল নন্দকিশোর । 

কেলি বিলাস সবনহধ অব তেজল 

অহ নিশি রহত বিভোর ॥ ২। 

যবধরি চকিত বিলোকি বিপিন তটে 

পলটি আওলি মুখ মোরি। 
তবধরি মদনমোহন তরু কাননে 

লুটই ধীরজ পুন ছোরি ॥ ৪। 

পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি 

পাঁওব চেতন নাহ। 

ভূজঙ্গিনি দংশি পুনহি যদি দংশয় 

তবহি সময় বিষ যাহ ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি। 

অব শুতখন ধনি মনিময় ভূষণ 
ভূষিত তনু অনুপাম। 

অভিসরু বল্পভ হৃদয় বিরাজ 

জনি মনি কাঞ্চন দাম ॥ ৮ 
গীতচিস্তামণি। 

যবধরি-যদবধি। মোরি--ফিরাইয়া। ৩। 

৪ | তবধরি--তদবধি। ছোরি--ছোড়ি, 

ছাড়িয়া। 
৫। নাহ--নাথ। 
৬। যাহ--যায়। 

৭-৮। ধনি, এখন শুভক্ষণে মণিময় ভূষণে অনুপম 

তন্ত ভূষিত করিয়া অভিসার কর, সুবর্ণমালায় মণির 

ম্যায় বল্লভের জদয়ে বিরাজ কর। 

৯১ 

( দূতীর উক্তি) 

প্রথম সিরীফল গরবে গমওলহ 

জৌ গুন গাহক আবে। 
গেল জউবন পুনু পলটি ন আবএ 

কেবল রহ পচতাবে ॥ ২। 

স্ন্দরি বচনে করহ সমধানে । 

তোহ সনি নারি দিবস দস অচ্ছলিন্ত 

এঁসন উপজু মোহি ভানে ॥ &। 

জউবন রূপ তাবে ধরি ছাজত 

জাবে মদন অধিকারী । 

দিন দস গেলে সেহও পড়াএত 

সকল জগত পরচারী ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি ভন জুবতি লাখে লহ 

পড়ল পয়োধর তূলে। 

দিনে দিনে অগে সখি এঁসনি হোয়বহ 

ঘোসিনী ঘোরক মূলে ॥ ৮। 

তালপত্রের পুথি। 
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১। সিরীফল-_শ্রীফল, পয়োধর, এস্থলে অর্থ ঘোলের মত মূলা হইবে (যৌবন অতীত হইলে 

যৌবন। গরবে__গর্কে। গমওলহ--গোৌঁয়াইলে, 
কাটাইলে, খোয়াইলে। জেৌ_যখন। গাহক-_ 
গ্রাহক । আবে-আসে। 

২। আবএ- আসে । রূৃহ-্রহে। পচতাখ-_- 

পশ্চাত্তাপ। 

১-২। যখন গুণগ্রাভক প্রথমে মাসে সে সময় 

যৌখন বিফলে কাটাঈলে (প্রেমের প্রতিদান ন! 

দিলে ), গত মৌবন প্রনরায় ফিরিয়া আসে না, কেবগ 

পশ্চাত্তাপ থাকে । 

৩। সমধানে-সমাপান, 'প্রণিপান। 

৪। তোহ-(তোর। সনি _সম। নাৰি_ 

নারী। অগছ্লিহ-_ছিলাম। ধ্ীসন__এমন। 

উপজু--উপজিতেছে । মোহি-_আমার । ভানে-__ 
ভাব, অনুমান । 

৩-৪। স্ন্দধি, বচন প্রণিধান কর। তোর 

মৃত নারী আমিও দশ দিন ছিলাম, এইরূপ আমার 

অনুমান হইতেছে । 

৫। তাবে ধরি__তাবৎ কাল । ছাঁজত--সাজে। 

জাবে_ যাবৎ । 

৬। সেহও--সেও। পড়াএত--পলায়ন করে। 

পরচারী-_-প্রচার হইয়াছে । 

৫-৬। যৌবন রূপ তাবৎকাল সাজে যাবৎ মদন 

অধিকারী, দিন দশ গেলে সেও পলায়ন করে সমস্ত 

জগতে প্রচারিত রহিয়াছে (জগতে সকলেই 
জানে )। 

৭। লহু---অন্ুমান হয়। তলে-্তুলাযন্তব। 

৮। অগে-_ওগে!। হোয়বহ-__হইবে। 

ঘোধিণী-__গোঁপনারী, গোঁয়ালিনী। ঘোরক-__ 

ঘোলের । 

৭-৮। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, মনে হয় লক্ষ যুবতী 

গয়োধর (রূপ) তুলাযন্ত্রে পড়িল (তুলাধন্ত্র বিকৃত 
হইলে আর ওজন ঠিক হয় না, সেইরূপ যৌবন চির- 
দিন থাকে ন! ) ওগো সখি, দিনে দিনে গোয়ালিনীর 

ঘোলের গ্ঠায় স্বল্প মূল্য হইবে )। 

৯২ 

(দূতীর উক্তি ) 

সে অতি নাগর তোঞ্ে সব সার । 

পসরও মল্লী পেম পসার ॥ ২। 

জৌবন নগরি বেসাহব রূপ | 

ততে মুল ভোইভ জতে সরূপ ॥ ৪। 

সাজনি রে হরি রস বনিজার। 

গোপ ভরমে জন্ুু বোলহ গমার ॥ ৬। 

বিধি বসে অধিক কর জন মান। 

সোরহ সহস গোপীপতি কাঙ্ত ॥ ৮। 

তো হুনি উচিত রহত নহি ভেদ । 

মনমথ মধথে করব পরিছেদ ॥ ১০ । 
নেপালের পুথি। 

১। পসরও-_ প্রসারিত কর, সাজাও। মল্লী- 

মল্লিকা (রাধাকে সম্বোধন করিয়া )। পসার-_- 

দোকান । 

১-১। সে (মাধব) অতান্ত রসিক, তুমি সকলের 

সার, হে মল্লিকে, প্রেমের দোকান সাজাও । 

৩। বেসাহব-_-বিক্রয় করিবে। ৪। সরূপ, 

যথার্থ । 

৩-৪। যৌবন নগরে রূপ বিক্রয় করিবে, যাহা 

যথার্থ সেই মূল্য হইবে । 

৫ | বনিজার- বাণিজ্যকর, সদাগর। 

৬। গমার-_গোয়ার, মূর্খ । 

৫-৬। সজনি, হবি রসের সদাগর, গোপ ভ্রমে 

(তাহাকে) মূর্খ বলিও না । 
৭। মান-.অভিমান। ৮। সোরহ-_যোড়শ। 

৭-৮। বিধিবশে অধিক অভিমান করিও না 

কানাই যোড়শ লহত্র গোপীর পতি । 
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৯। ভুনি--উনি, সে। 

১০। মধথে-মধ্যস্থ। . পরিছেদ-_ পরিচ্ছেদ, 

সমাপ্তি। 

৯-১ | তোমাতে উহাতে ভেদ থাক! উচিত নয়, 

মধ্যস্থ মন্মথ সমাপ্তি করিবে (মূল্য নিদ্ধীরিত করিয়া 

দিবে )। 

৯৩ 

(দৃতীর উক্তি ) 

সে অতি নাগর গোকুল কাঙ্ন । 

নগর নাগরি তোভি সবে জান ॥ ২। 

কত বেরি সাজনি কী কহব বুঝাএ। 

কএলে ধন্কে ধরম দূর জাএ ॥ ৪। 

স্বন্দরি রূপগুনন সঞ্ে৷ সার । 
আদি অন্ত নহি মহঘ পসার ॥ ৬। 
সরূপ নিরূপি বুঝউলিসি তোভি। 

জন্ম পরতারি পঠাবসি মোহি ॥ ৮। 

বিষ্াপতি কহ বুঝ রসমন্ত | 
সিরি সিবসিংহ লখিম! দেবি কন্ত ॥ ১০ । 

নেপালের পু খি। 

১-১। গোকুলে কানাই অত্যন্ত রসিক ( নাগর 

শকের মূল অর্থ নগরবাসী ; বিগ্যাপতির পদেই আছে, 

নগর নাগর বোলিঅ সার ): নগরের মধ্যে তুমি 

(যে প্রধান ) নাগরী তাহ। সকলে জানে । 

৪। ধন্ধ--সংশয়, সংশয়যুক্ত কার্য । 

৩-৪। সজনি, কতবার বুঝাইয়! বলিব ( কাধ্য ) 

করিলে ধর্ম-সংশয় দূর হইবে ( এরূপ প্রেম ধর্ম্মসঙ্গত 
অথব ধর্শাবিরদ্ধ সে সংশয় দুর হুইয়! যাইবে )। 

৬। পসার- দোকানে বিক্রয় করিবার সামগ্রী । 

৫-৬। সুন্দরি, রূপগুণের সার (তুমি পাইয়াঁছ) 

মহার্থ বিক্রয়ের আদি অন্ত নাই ( অত্যন্ত মহামূলো 
তোমার রূপগুণ বিক্রয্ন হইবে )। 

৭। বুঝওলিসি-_বুঝাইলাম। 
৮1 পরতারি--প্রতারণা করিয়া । 

৭-৮। সত্য কথা নিরূপণ করিয়া তোমাকে 

বুঝাইলাম, প্রতারণা করিয়া আমাকে পাঠাইও না 

(মাধবকে বঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যা আশা দিয়া 

আমাকে তাহার কাছে পাঠাইও না )। 

৯-১০। বিগ্ভাপতি কহে, রসজ্ঞ, লখিম! দেবীর 

কাস্ত শ্রী শিবসিংহ বুঝেন । 

৯৪ 

( দৃতীর উক্তি ) 

মাসে পখে উগএ কলানিধি 

লইএ সকল নিঅ সাজ। 

তন্থ মুখ সম নহি দেখিঅ 

তে খিন মনে গুনি লাজ ॥ ২। 

কওন পুরুষ ধনি 
জাহি করবহ অনুরাগ । 

কে অছ এহি মহীতল 
জে অরজল হেন ভাগ ॥ ৪। 

সামর চামর নিন্দয় 

কোমল কেস কলাপ। 

তভৌহ মনোহর কি কব 

কামে তেজল সর চাপ ॥ ৬। 

পবন চলিত নব পল্লব 

কুচ কোরক ডরে কাপ ॥ ৭। 

ধকে ধাওল নহি পাওল 

আস! লুবুধল লোত। 

এহনি রমনি নৃপ সিংঘ কহ 

হরিহি নিকট পৈঁ সোভ ॥ ৯। 
রাগতরঙজগিণী । 

দেশাসাবরী ছন্দ। ২১ হইতে ২৪ মাত্রা । 

১। পখে-পক্ষে। উগএ-উদ্দিত হয়। 
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২। তেঁ-সেই জন্ত। খিন--ক্ষীণ। 

১-২। মাসে পক্ষে চন্দ্র নিজের সকল সাজ লইয়া 

উদ্দিত হয়। তাহার মথ ( তোমার মুখের ) সমান 
দেখে না সেই জন্য মনে লঙ্কা গণিয় ক্ষীণ হয়। 

৩। জাহি--যাহাকে। 

৪1 অদ্ভ--আছে। অরজল--অঙ্জন করিয়াছে । 

ধনি, বল কোন (এমন ) পুরুষ যাহার 

প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে ? 'এই মহীতালে এমন 

কে আছে যে এমন ভাগা অজ্জন করিয়াছে 

৫। সামর- কুষ্ণবর্ণ। 

কুষ্ণব্ণ চামরকে কোমল কেশ কলাপ 

নিন্দিত করিতেছে । ক্রর মনোহারিত্ কি কহিব, 

কাম শরধন্ু ত্যাগ কধিয়াছে। পবনে আন্দোলিত নব 

পল্লব কুচকোরকের তয়ে কাপিতেছে। 

৮1 ধকে ধাওল-__বেগে ধাবিত হইল । লুবুধল 
_-লুন্ধ। 

৯। নূপ সিংঘ-_সিংহ ভূপতি, শিবসিংহ। 

৯-১০। লোভে লুব্ধ হইয়। আশ! বেগে ধাবিত 

হইল কিন্তু পাইগ নাঁ। নুপ সিংহ কহিতেছে (নিজের 

নামের পরিবর্তে বিগ্ভাপতি রাজার নাম দিয়াছেন ) 
গ্রমন রমণী হরির নিকটেই শোভা পায় । 

৩-৪। 

৫-৭ | 

(দভীর উক্তি ) 

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বানি । 

প্রেম করবি যব স্ুপুরুখ জানি ॥ ২। 

স্থজনক প্রেম হেম সমতুল। 

দহইতে কনক দিগুণ হোয় মূল ॥ ৪। 

টুটইতে নহি টুট প্রেম অদভূত। 
যৈসন বাঁঢ়ত মথণালক সূত ॥ ৬। 
সব মতঙ্গজে মোতি নহি মানি । 

সকল কণ্ে নহি কোইল বানি ॥ ৮। 

সকল সময় নহু খত বসন্ত । 

সকল পুরুখ নারি নহ গুণবন্ত ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুন বরনারি | 

প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥ ১২। 
১। যখন সুপুরুষ জানিবে (সুপুরুষ জানিয়। ) 

প্রেম করিবে । 

৩-৪। সুজনের প্রেম ন্বর্ণতুলা, দগ্ধ করিলে 

(পরীক্ষা করিলে ) দ্বিগুণ মূল্য হয়। 

৫-৬। প্রেম এমন অদ্ভুত (বিচিত্র) (যে) 

ভাঙ্গিলে ভাঙ্গে না, যেমন মুণালের সৃতা৷ ( টানিলে ) 

বাড়ে। 

৭। মতঙ্গজ_ মাতন্গ। মোতি-মুক্তা । মানি 

--বিবেচনা হয়। সকল মাতঙ্গে গজমুক্তা ( আছে 

এরূপ ) বিবেচন। হয় না। 

শৈলে শৈলে ন মাণিকাং মৌক্তিকং ন গজে 
গজে। 

চাণকা । 

৮। কোইল--কোকিল। সকল কণ্ঠে কোকিল 

বাণী( স্গর ) নাই । 

গুণবন্ত-_গুণবান। হে রমণি, সকল পুরুষ 

গুণবান নহে। 

১৯। প্রেমের রীতি এখন বিচার করিয়া বৃঝ। 

৯০ 

নি 

( দুতীর উক্তি ) 

কত ন জাতকি কত ন কেতকি 

কুম্থম বন বিকাস। 

তইঅও ভমর তোি স্থমর 

ন লেঅ কতনু বাস ॥২। 

মালতি বধও জাএত লাগি। 

ভমর বাপুর বিরহে আকুল 

তুঅ দরসন লাগি ॥ ৪। 



৬২ 

জখনে জতএ বন উপবন 

ততহি তোহি নিহার । 

লিহি মহীতল তোহি পরেখয় 

তোহর জীবন সার ॥ ৬। 

সময় গেলে নেহ বঢউুওব 

কুস্থম হোএত সাল। 

ভমর জন্গু অচেতন বুঝহ 

ছুইতে কর নিমাল ॥ ৮। 
নেপালের পুথি। 

২। তইঅও--তথাপি। সমর শ্মরণ করে। 

১-২। কত জাতকী কেতকীকুন্্ম বনে বিকসিত 

হয়, তথাপি ভ্রমর তোকে ম্মরণ ঝরে, কোথাও বাস 

গ্রহণ করে না। 

৪। বাপুর-_বেচারা। 

৩-৪। মালতি ( রাধাকে সম্বোধন করিয়৷ ), বধ 

লাঁগিয়। যাইবে (মাঁধবের বধ তোকে লাগিবে )। 

ভ্রমর বেচারা তোর দশনের জন্ত বিরহে আকুল 

হইয়াছে । (এই বিরহ প্রথম অনুরাগজনিত ও মিল- 
নের পূর্ববগামী | জয়দেবও এই অর্থে ব্যবহার 

করিয়াছেন )1-- 

স৷ বিরহে তব দীনা। 

মাধব মনসিজ বিশিখ ভয়াদিব 

ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ 

গীতগোধিন্দ । 

৫| জতএ যেখানে । ৬ । লিহি--চত্রিত 

করিয়া! । পরেখয়-_পরীক্ষা করে, যথাযথ হইল কিন। 

পরীক্ষা করে। 

৫-৬। যখন যেখানে বনে উপবনে সেইখানে 

তোকে ( ভ্রমে ) দেখে, ধরণীতলে তোর চিত্র আঁকিয়া 

পরীক্ষা করে, তুই ( তাহার ) জীবনের সার। 

৭। বঢ়ওবহ--বাড়াইবে। সাল-_-শেল। 

৮1 অচেতন--অচতুর। নিমাল- নির্মাল্য। 

৭-৮। সময় গেলে স্নেহ বাড়াইবে, কুন্থম শেল 

বিদ্যাপতি। 

হইবে। প্রমরকে অচতুর বৃঝিও না, ইু্ঈটতেই নিম্মালা 

করে (মাধব রসিক, তাহার সহিত মিলন হইলে 

দেবপুজার ফুল পুজার পর যেমন নির্মাণ হয় সেইনূপ 

তুমিও ত্ুক্তরস হইবে )। 

1 

(দরশ্ঠীর উাক্ত ) 

লাখে তরুঅর কোঁটিভি লতা 

জুঁবতি কত ন লেখ। 

সব ফুলমধু মধুর নহী 

ফূলন্ ফুল বিসেখ ॥ ২। 

জে ফুল ভমর নিন্দন্ত সমর 

নাঁসি বিসরএ ন পার । 

জাতি মধুকর উড়ি উড়ি পর 

সেতে সসারক সার ॥ &৪। 

সুন্দরি অব বচন সূন। 
সবে পরীহরি তোহি উচ্চ হরি 

আপু সরাহহি পুন ॥ ৬। 

তোরিএ চিন্তা তোরিএ কথা 

সেজন তোরিএ চাঞ্চো । 

সপনন্ত হরি পুন্ব পুনু কএ 

লএ উঠ তোরিএ নাঞ্েগে ॥ ৮। 

আলিঙ্গন দএ পাছছু নিহারএ 

তোহি বিনু সন কোর। 

অকথ কথা আপু অধথা 
শঅনে তেজএ নোর ॥ ১০। 

রাহি রাহি জাহি মুই স্ুনি 

ততহি অপঞএ কান। 

সিরি সিবসিংহ ই রস জানএ 

কৰি বিদ্াপতি ভান ॥ ১২। 

তালপত্রের পুথি। 



বিদ্যাপতি | 

যৌগিয়াধনচী ছন্দ । »২ হইতে ২৫ মাত্রা! । 

প্রত্যস্তর (ধুবং অথব। ধয়া ) ১৩ মাআস্পসুন্দরি 

অবনত বচন স্থন। 

১। লেখ__সংখা!। 

১-২। লক্ষ তরুবর কোটি লতা, মুবতীর কত 

(বন্ধ ) সংখা! । সকল কলের মধু মধুর নয়। ফলের 

মাধোও ফল বিশেষ আছে । 

৩। নিন্ভ--নিদাতে ও । সুমর--ক্মরণ করে। 

বাসি-_বাস, গদ্ধ। বিসরএ বিশ্ব হইতে। ৪। 

সমারক-_সংসারের | 

মেফ্চল নমর নিদ্রাতে € স্মরণ করে, গঙ্গ 

বিশ্মত ভইতে পারে না, মাতাতে (বে ফলে ) মধুকর 

উড়িয়া উড়িয়া! পড়ে সেই সণসারের সার । 

৬। উচ্ব-_ ইচ্ছা করে। আপু- আপনি। সরাহহি 

প্রশংসা করে। 

৫-৬। বন্দরি, এখন কা শোন, সকল ত্যাগ 

করিয়া ভরি তোকে অভিলাষ করে, 'য়ং (তোর ) 

প্রশণসা করে। 

৭1 সেজছু- -শয্যাতে 9। 

৮। কএ_ করিয়া । লএ--লইয়া । 
নাম। 

৭-৮। (সর্বদা ) তোরই চিন্ত|, তোরই কথা, 

শয্যাতেও তোকেউ চায়, স্বপ্নেও হরি বার বার করিয়া 

তোর নাম লইয়া উঠে। 

৯। দএ-_দিয়!, দিবার জন্য | 

৯-১০। ( তোকে )আলিগগন দিবার জন্য পশ্চাতে 

দেখে, তোর বিহনে ক্রোড় শূন্য (দেখে)। (তাহার ) 
নিজের অবস্থা অকথ্য কথা, নয়নে অশ্রমোচন 
করে। 

১১। 
দেয়। 

১১-১২। যাহার মুখে রাই রাই (এই নাম) 

শুনিতে পায় সেখানেই কান দেয়। কবি বিদ্যাপতি 

কহিতেছে শ্রীশিবমিংহ এই রস জানেন। 

৩-৪ | 

চারে _ চায়। 

নান 

জাচি--যাহার। অপএ--অর্পণ করে, 

৬৩ 

এই পদ তালপত্রের পুঁথি, রাগতরঙ্গিনী ও 

নেপালের পুঁথিতে আছে । নেপালের পথিতে ভণিত৷ 

নাউ, রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা৷ নিম়রূপ- 

সরস কৰি বিদ্যাপতি গাওল৷ 
নিঅ মনে অবধারি। 

জকর পেমে পরাধীন বালভ 

সেহে কলাবতি নারি ॥ 

সরস কবি বিদ্ভাপতি নিজ মনে অবধারণ করিয়া 

গাঠিল, যাহার প্রেমে বল্পত পরাধীন ( বশীভূত ভয় ) 

সেই কলাবতী নারী । 

৯৮ 

( দূতীর উক্তি ) 

সরুপ কগা কামিনি স্থনু। 

পরেরি মাগে কহহি জনু ॥ ২। 

তঞ্চে অতি নিঠুরি ও অনুরাগী । 
সগরি নীসি গমাবএ জাগী ॥ ৪। 

এ রে রাধে জানি ন জাঁন। 

তোরে বিরহে বিমুখ কাঙ্ছ ॥ ৬। 

তোরী এ চিন্তা তোরিএ নাম। 

তোরি কহিনী কহএ সব ঠাম ॥ ৮। 
আওর কী কহব সিনেহ তোর। 

স্থমরি স্থুমরি নয়ন নোর ॥ ১০। 
নিতে সে আবএ নিতে সে জাএ। 

হেরইতে হসইতে সে ন লজাএ ॥ ১২। 

ন পিন্ধ কুস্থুম ন বান্ধ কেস। 

সবহি স্থনাৰ তোর উপদেস ॥ ১৪। 
নেপালের পু থি। 

১-২। কামিনি, সত্য কথা শুন, পরের আগে 

(সাক্ষাতে ) যেন কহিও না । 

৩। তঞ্ঞেতুই। নিঠুরি- নিষ্ঠুরা | সগরি-_ 

সমস্ত। গমাবএ--কাটায়, অতিবাহিত করে। 



৬৮ 

৩-৪।- তুই অতি নিষ্ঠুর, সে অশ্ুরাঁপী, সমস্ত রাত্রি 

জাগিয়া কাটায়। 

৫-৬। হে রাধে, তুই জানিয়াও জানিম্ না, 

কানাই তোর বিরহে বিমুখ (গ্ ্রানমুখ ) হইয়াছে। 
৭৮। তোর চিন্তা, তোরই নাম, সকল স্থানেই 

তোর কথা কয়। 

১০। সুমি স্মরণ কবিয়া। নোর--অশ্রু। 

৮-১০। তোর (প্রতি) স্নেছের ( কণা ) আর 

কি কহিব, স্মরণ করিয়া ম্মরণ করিয়া, ( তাহার) 

চক্ষে অশ্র বহিতেছে। 

১১-১২। সে নিত্য আসে, সে নিত্য যায়, (আর 

কেহ ) দেখিলে কিন্বা ভাসিলে সে লজ্জা পায় না। 

১৩। পিক্ব_পরিধান করে। ১৪। সুনাব-- 

শোনায়। উপদেস-_সেই সম্বন্ধে কথা । 

১৩-১৪ | কুন্থম ধারণ করে না, কেশ বাধে না 

(চূড়া সংঘত করে ন1), সকলকেই তোর সম্বন্ধীয় 

কথা খোনায়। 

( দৃতীর উক্তি) 
হেরিতহি দীঠি চিহ্ছসি হরি গোরী। 

চান্দ কিরণ জইসে লুবুধি চকোরী ॥ ২। 
ভরি বড় চেতন তোরি বড়ি কলা । 

তেসর ন জানএ ছুই মন মেলা ॥ ৪। 

মোঞ্ে তঞ্চে ভাব লাগি তল দুজনা । 
মনসিজ সর সন্ধান তরুন ॥ ৬। 

জীবন মাহ জউবন দিন চারী। 

তথিহি সকল রস অনুভব নারী ॥ ৮। 
ভনই বিষ্ভাপতি বুঝ রসমন্ত । 

রাএ অরজুন কমল! দেবি কন্ত ॥ ১০। 
তালপত্রের পুখি। 

১-২। সুন্দরি, চক্ষে দেখিতেই হরিকে চিনিস্, 

যেমন লুব্ধ চকোরী চন্ত্রকিরণকে ( চিনে )। 

বিদ্যাপতি ॥ 

৩। চেতন-চতুর। তেসর-_তৃতীয় ব্যক্তি। 
৩-৪। হরি বড় চতুর, তোর বড় কলা, তৃতীয় 

ব্যক্তি দ্রই মনের (মিলন জানে না। 
৫। মোঞে -আমি। তঞ্েন তেই, সেই 

কারণে । তরুনা--তরুণ, প্রবল। 
৫.৬। আমি সেই কারণে (বিবেচনা! করি) 

ছুইজনে ভাল ভাব লাগিল, মনসিজের ধর সঞ্ধান 
প্রবল। 

৭-৮। জীবনের মধ্যে চার দিন ( অব্লকাল) 
যৌবন, তাহাতে নারী সকল রস অনুভব করে। 

৯-১০ | বিদ্তাপতি কনে, রসম্ঞ (ব্যাক্তি ) বুঝ। 
অজ্জুন রাজা কমলাদেবীর কান্ত । 

অজ্জুন রাজা শিবসিংহের বংশীয়। রাজবংশীয় 

হইলেই রাজা বাঁলবার প্রথা এখনও আছে। অজ্জুন 

মিথিলার সিংহাসনে আঁধঠিত হন নাই । 

১০৬৩ 

( দৃতীর উক্তি ) 

আজ পেখল ধনি তোহর বড়াই । 

তুঅ সম রমনি ভুবনে অরু নাই ॥ ২। 

কত কত রমনি কানুক সঙ্গ । 

অনুখন করই তোহর পরসঙ্গ ॥ ৪। 

হম কহল কিছু তোহর সম্বাদ। 

চৌদিসে নাহেরি তোহার মুখ সাধ ॥ ৬। 

তুঅ গুন কহই রমনি গণ আগে । 

বুঝলম নিচয় তোহর অনুরাগে ॥ ৮। 

ছল ছল নয়ন হরি ভেল আন। 

ভাবে ভরল রন তোহর ধেয়ান ॥ ১০ । 

তনই বিষ্ভাপতি এছি বিচার। 

আবে উচিত ধনি হরি অভিসার ॥ ১২। 
কীর্তনানন্। 

১। বড়াই--গৌরব,মহত্ব। ২। অরু- আর। 



বিদ্যাপতি। 

১-২। ধনি, আজ তোর গৌরব দেখিলাম, তোর 

সমান রমণী ভুবনে আর নাই । 

৩-৪। কত ক রমণা কানাইয়ের সঙ্গে থাকে, 
(সে) অন্ুক্ষণ ভোর প্রসঙ্গ করে। 

৬। নাহেরি _নাথের। 

৫-৬। আম তোর সম্বা্দ কিছু কহিলাম, চার 

দিকে নাথের (মাধবের ) তোর মুখ (দেখিবার) সাধ। 

৭-৮। রুমণীদ্দিগের সাক্ষাতে তোর গুণের কথ! 

বলে, বুঝলাম নিশ্চয় তোব ( প্রতি" অন্নরাগ 

( হইয়াছে )। 

৯-১*। নয়ন ছল ছল, হরি অন্যরূপ হইল, 

তোর ধানে ভাবে ভরিয়া থাকে। 

১১-১২। বিগ্াপতি কনে এই বিচার, 

হরির অভিসার ধনীর উচিত । 

এখন 

১৩১ 

 দূতীর উক্তি ) 

জদি অবকাস কইএ নহি তোহি। 

কা লাগি ততএ পঠওলএ মোহি ॥ ২। 

তোহরা হদয় বচন নহি থীর। 

নলনী পাত জইসন বহ নীর ॥ ৪। 

আবেকি কহব সখি কহইতে অকাজ । 

অথিরক মধথ ভেল সম কাজ ॥ ৬। 

আসা লাগি সহত কত সাঠ। 

গরুঅ ন হো অমড়াকী কাঠ ॥ ৮। 

তোহে নাগরি গুন রূপক গেহ। 

অনুদিনে বুঝল কঠিন তুজ নেহ ॥ ১০। 
তহ্নিক৷ সতত তোহর পরথাব। 

জনি নিরধন মন কতএ ন ধাব ॥ ১২। 

ভনই বি্ভাপতি ই রস গাব। 

মগগলে কানট কে নহি পাব ॥ ১৪। 

ভালপত্রের পু খি। 

৬৫ 

১। কই এ-_কহিও (হিন্দী), কখন ও*২। কী. 

কিসের। ততএ--সেখানে। পঠওলহ-_পাঠাইলে। 

তোর যার্দ কখনও অবকাশ নাই, কিসের 

লাগিয়া আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলি 

তোর হৃদয় ও কথা স্থির নয়, যেমন নলিনী 

পঙ্জে জণ বতিয়া যায় (স্তির থাকে না)। 

৫। আবে--এখন । আঁথরক--অস্থির চিত্তের । 

মধথ মধ্যন্থ। 

মখি, এখন কি কহিব, কহিলে অকাজজ, 

অস্কিরচিত্তের মধ্যস্থের মত ( উপযুক্ত) কাজ (ফল) 

হইল! 

৭। ন্মাসা--আশা। 

৮। গরুঅ-_-ভারি । 

৭-৮| আশার লাগিয়! (সে) কত শান্তি সহিবে ! 

আমড়া কাঠ ভারি হয় না (তোমার হৃদয় আমড়া 
কাঠের মত লঘ্বু )। 

৯-১০ | তুই নাগরি, রূপ গুণের গৃহ ( ধাম ), 

দিন দিন বুঝলাম তোর স্নেহ কঠিন। 

তাঁকা-_ ঠাহার । পরখাব-- প্রস্তাব, 

৯. | 

২৩-৪ | 

৫-৬। 

সাঠ- কষাঘাত, শান্তি। 

১১। 

প্রসঙ্গ | 

১১-১২। তাহার সতত তোর প্রস্তাব (সে 

সর্বদ| তোমার কথা বলে ), যেন নিধনের মন ( ধন 

ছাড়া ) কোথাও ধাবিত হয় না। 

১৪। মগলে-__চাহিলে, প্রার্থনা কর্সিলে। কানট 

_জীর্ণ বন্ধ থণ্ড। 

১৩-১৪। বিগ্যাপতি এই রস গাহিয়া কহিতেছে, 

চাহিলে কেনা ্রীর্ণ বন্ত্র খণ্ড পায়? ( 'প্রার্থিতকে 

একেবারে বিমুখ করিতে নাই )। 

১০২ 

(দূতীর উক্তি ) 

সুন্দর মন্দিরে থির ন থাকয় 

বচনে ন দয় কান। 



চীর চিকুর এক ন সম্বর 
কত ন বুঝাওব আন ॥ ২। 

রাম৷ সব তোহর উদেশ। 

বিরহে আউল কহ্ণই ফিরয় 

দেশ বিদেশ ॥ ৪ । 

সপন কারন সয়ন বরই 

ভু পরশন লাগি । 

নয়ন মুদয় মদন ন দেই 

হৃদয় উঠয় আগি ॥ ৬। 
কীর্তনানন্দ। 

১-২। নুন্দর গৃহে স্থির থাকে না, কথায় কান 

দেয় না। বন্ধ, কেশ ( দয়ের ) এক সম্বরণ কৰে না, 

আর কত বুঝাইব ? 
৩-৪। রাম, সকল তোর উদ্দেশে ( কারণে ), 

কানাই বিরহে আকুল হইয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া 

বেড়ায়। 

৫-৬। স্বপ্নের অন্ত, (স্বপ্নে) তোকেম্পর্শ করিবার 

আশায় শয্যা বরণ করে ( শয্যায় শয়ন করে ), কিন্ত 

মদন চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেয় না, হৃদয়ে অগ্নি (ভজ্রলিয়া) 
উঠে। 

১৩০৩ 

(দৃতীর উক্তি ) 

তোহে কুল মতি রতি কুলমতি নারি । 

বাঁকে দরসনে ভূলল মুরারি ॥ ২। 

উচিতন্ছ বোলইতে আবে অবধান । 

ংসয় মেললনু তহ্িক পরান ॥ ৪। 

স্থন্দরি কি কহব কহইতে লাজ । 

ভোর ভেলা দে পর সঞ্চে৷ বাজ ॥ ৬। 

থাবর জঙ্গম মনহি অনুমান । 

সবহিক বিষয় তোহর হোঅ ভান ॥ ৮। 

বিগ্যাপতি। 

আওর কহি কি বুঝওবিসি তোহি। 
জনি উধমতি উমতাবএ মোহি ॥| ১০। 

নেপালের পু-খি। 

১। কুল মতি রতি_-কুলে যাহার মতি ও 

অনুরাগ । 

১। বাঁকে দরশনে-_বক্রু, কুটিল দ্টি। 
১-২। তুই কুলবতী নারী, কুলে তোর মতিরতি, 

( তোর) কুটিল দৃষ্টিতে সুরারি স্ুলিল। 

৪। মেললছু-_নিক্ষিপ্রু হইল, পড়িল। তহ্নিক-_ 

তাহার। 

৩-৪। উচিত কথা বলিতেছি, এখন মনো- 

যোগ কর, তাহার 'প্রাণ সংশয়ে পাঁড়ল। 

৬। ভোর--বিহ্বল। পরহু--পর। সঞ্চো_ 

সহিত। বাজ-_কথা কহিতে। 

৫-৬। সুন্দরি, কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, 

সে পরের সহিতও কথা কহিতে বিহ্বল হইল। 

৭-৮। স্থাবর জঙ্গম মনে অনুমান করিতে, সকল 

বিষয়েই তোর ভাব হয় (যাহা দেখে তাহার মনে 

হয় যেন তোকে দেখিতেছে )। 

৯। আওর-আর। বুঝওবিসি-_বুঝাইব। 

১০। উধমতি_ উন্মত্ত । উমতাবএ- উন্মত্ত করে। 

৯-১* | আর কি কহিয়া তোকে বুঝাইব? যেন 
উন্মত্ত ( মাধব ) আমাকে উন্মভ্ত করিয়াছে । 

১৩৪ 

(দূতীর উক্তি) 
আসাঞ্ছে মন্দির নিসি গমাবএ 

স্থখে ন স্কৃত সঞ়ান। 

জখনে জতএ জাহি নিহারএ 

তাহি তাহি তোহি ভান ॥ ২। 

মালতি সফল জীবন তোর । 

তোরে বিরহে ভূঅন ভমএ 

ভেল মধুকর ভোর ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি। 

জাতকি কেতকি কত ন অছ্ধএ 

সবহি রস সমান । 

সপনেহু নহি তাতি নিহারএ 

মধু কি করত পান ॥ ৬। 

বন উপবন কুগ্জ কুটারহি 

সবহি তোহি নিরূপ। 

তোহি বিন্তু পুনু পুন মুরূহ্ধএ 
অইসন পেম সরূপ ॥ ৮। 

সাহর নবহ সউরভ ন সহ 

গুজরি গীত ন গাব । 

চেতন পাপু চিস্তাঞ্চে আকুল 

হরাখে সবে সোভাব ॥ ১০ । 

জকর হৃদয় জতহি রতল 

সে ধসি ততহি জাএ। 

জইঅও জতনে বাধি নিরোধিঅ 

নিমন নীর থিরাএ ॥ ১২। 

ই রস রাএ সিবসিংহ জানএ 

কবি বিদ্ভাপতি ভান । 

রানি লখিমা দেবি বল্লভ 
সকল গুন নিধান ॥ ১৪। 

তালপত্রের পু-খি। 

১। আসাঞ্জে- আশাতে । গমাবএ- কাটায় । 

স্ৃত-_শয়ন করে। সঞান--শয়ন, শয্যা। ১। 

জতএ- যেখানে । জাহি-_-যাহাঁ। তাহি-_তাহা। 

গুহে আশাতে নিশা যাপন করে, শধ্যায় 

স্থখে শয়ন করে না, যখন যেখানে যাহা দেখে, 

তাহাতেই তাহাতেই তোর গ্রতাক্ষ অনুমান 
হয়। 

৩-৪ | 

৯০২ | 

মালতি (রাধা ), তোর জীবন সকল। 

তোর বিরহে ভূবন ভ্রমণ করিয়! মধুকর (মাধব) 
বিহ্বল হইল। 

€। অছএ_আছে। 

৬৭ 

৫-৬। জাতকী কেতকী (অপর রমণী) কত 

আছে, সকলের সমান রস। ্বপ্পেও তাহাদিগকে 

দেখে না, মধু কি পান করিবে ? 

৭-৮|। বন, উপবন, কুষ্ত, কুটার সকল বস্ততেই 

তোর নিরূপণ করে। (তোর বিহনে বার বার মৃচ্ছিত 

শয়, সত্য এইরূপ ( তাহার ) প্রেম। 

৯। সাহর--সহকার। নবহ_নব। গুজরি 

_-গুগ্ররিয়া । 

১০। চেতন- চতুর । পাপু-পাপ। হরখে 

_হর্ষে। মোহাব" শোভা পায়। 

৯-১০। সহকারের নৃতন (মুকুলের ) সৌরভ স্ 

করিতে পারে না। গুঞ্জরিয়৷ গীত গান করে না, পাপ 

চিন্তায় (দ্রশ্চন্তায় ) চতুর ব্যক্তিও আকুল হয়, হষের 

সময় সকল সামগ্রী শোভা পায় (ভাল লাগে )। 

১১। জকর---যাহার। রতল--অনুরক্ত | ধাঁস 

বেগে । 

১২। জইঅও-_যগ্যপি। নিরোধিয়--রোধ কর। 

নিমন- নিম্ন স্কানে। থিরাএ_স্থির হয়। 

১১-১২। যাহার হয় যেখানে অনুরক্ত সে বেগে 

ধাবমান হইয়া সেখানেই যায়। যগ্যপি য্ পুর্ববক বাধিয়! 
রোধ কর, ( তথাপি) জল নিম স্থানেই স্থির হয়। 

১৩-১৪। কবি বিগ্তাপতি কহিতেছে, রাণী লাঁখম৷ 

দেবীর বল্লভ সকল গুণনিধান রাজা শিবসিংহ এই 

রূস জানেন। 

১৬৫ 

( দূতীর উক্তি) 

আনন তোরহি নামে বজাব। 

তোরি কহিনী দিন গমাঘ ॥ ২। 

সপনেনু তোর সঙ্গম পাএ। 

কখনে কী নহি কী বিস্বনাএ ॥ ৪। 

কি সখি পুছদি তাহেরি কথা । 

তাহি তহু ভলি তোরি অবথা ॥ ৬ 



জাহি জাহি তৃঅ সঙ্গ মেরী। 

চকিত লোচন চউদ্দিস হেরী ॥ ৮। 

উঠি আলিঙ্গএ অপনি ছাআ । 

এতেছ পাপিনি তোহি ন দাআ ॥ ১০ । 

তালপত্রের পুথি । 

১। আনন - অপরকেও । বজাব_ বলে, 

ডাকে। ২। কহিনী--কথা । গমাব-.-কাটায় । 

১-২। অপরকেও তোরই নামে (ভ্রমবশতঃ ) 

ডাকে, তোর কথাতেই দিনযাপন করে। 

৪1 বিস্রনাএ--বিস্বৃত হয় । 

৩-৪। স্বপ্পেও তোর সঙ্গ ( মিলন ) পায়, কখন 

কিনা বিশ্বাত হয়। 

& | তাহেরি_-তাহার। ৬ । তাহি--তাহার। 

তহ--হইতে, অপেক্ষা । অবথা__অবস্থা। 

৫-৬। সখি, তাহার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে- 

ছিস্ঃ তাহার অপেক্ষা তোর অবস্থা ভাল। 
৭। জাহি-যেখানে। মেরী--মিলন, দেখা । 

৭-৮। যেখানে যেখানে তোর সঙ্গে দেখা হই- 

পাছে ( সেখানে সেখানে ) চকিত নয়নে চারিদিকে 

চায়। 

৯। ছাআ-ছায়া । দাআ--দয়া। 

৯-১*।  উঠিয়। আপনার ছায়া । তোর ভ্রমে ) 

আলিঙ্গন করে, পাপিনি, ইহাতেও তোর দয়! হয় না? 

১০ 

১৬৬ 

( দৃতীর উক্তি) 

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ । 
তব যৌবন যব স্থপুরুখ সঙ্গ ॥ ২। 
সপুরুখ প্রেম কবন্ নহি ছাড়। 

দিনে দিনে চাদ কল! সম বাট ॥ ৪। 

তুহ সে নাগরি কানু রসকন্দ। 

বড় পুণে রসবতী মিলে রসবন্ত ॥ ৬। 

বিদ্াপতি। 

তু যদি কহসি করিয় অনুসঙ্গ | 

চোরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ ॥ ৮। 

স্থপুরুখ এসন নহি জগ মাঝ । 

অতে তাহে অন্ুরত বরজ সমাজ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি ইথে নহি লাজ । 

রূপগুণবতিক ইহ বড় কাজ ॥ ১২। 

১। চাহি চাহিয়া ( চেয়ে ), অপেক্ষা | 

১। তখন যৌবন (সার্থক ) যখন স্ুপুরুষের 

সঙ্গ ( হয় )। 

স্থপুরুষের প্রেম কখনও ছাড়ে । ত্যাগ 

করে) না, দিনে দিনে চন্দ্রকলাসম বাড়ে। 

৫। রসকন্দ- রসের মূল। 

৬। রসবন্ত-_-বসবান, রসিক । 

রসিক ও রসবতার মিলন হুয়। 

৭। অনুসঙ্গ- প্রসঙ্গ, এক কাধা কারতে গিয়া 

তাহার সঙ্গে অপর কাখোর (সদ্ধি। তুই যাঁদ বলিস্ 

(তাহা হইলে আমি) প্রসঙ্গ করি ( তাহার কাছে 
কথা পাড়ি )। 

৮। গুপ্তপ্রেমে লক্ষগুণ ( অধিক ) প্রেম হয়। 

৯-১০। জগতের মধ্যে এমন সুপুরুষ নাই, এইজন্য 

( অতে ) ব্রঞসমাজ তাহাতে অন্ুরক্ত । 

১১-১১। বিগ্ভাপতি কহে ইহাতে । গুপ্তপ্রেমে ) 

লজ্জা নাই, রূপগুণবতীর ইহা প্রধান কাজ । 

৩-৪। 

বড় পুণ্যে 

রাধার দূতী। 
১৬৭ 

( দূতীর উক্তি ) 

কি কহব মাধব পুন ফল তোর। 

তোহর মুরলি রবে রাহি বিভোর ॥ ২। 

তাহি পুন শুনল নাম তোহার। 

সে সব ভাব হম কহছি ন পার ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি | ৬৯ 

অঙ্গ অবশ ভেল কাপি অগেয়ান। ৯-১০ | কবিশেখর ( বিদ্যাপতি ) কহে তাহার 

মুরছিত ভেল ধনি কিছু নহি জান ॥ ৬।  (সাল্তনার ) উপায় রচনা (উদ্ভাবন ) করিতে রজনী 

বুঝই ন পারিয় কৈসন রীত। অতীত হইয়া বায়। 
কীএ ভেল কিছু নহ পরতীত ॥ ৮। নি 

আবএ সে অব কাল পয় আজ । ১০৯ 

বিঘ্ধাপতি কহ অবইতে কাজ ॥ ১০। (দূতীর উক্ত ) 

বটতলার পৃত্তক . এ হরি এ হরি কর অবধান। 
৮। কি হইল কিছুই বিশ্বাস ভয় ন! ! 

৯-১* | সে আজ কি কাল আসিবে, বিগ্াপাতি 

কে আসিলে কাজ ( স্জ ভবে )। 

দরশ দান দয় রাখ পরান ॥ ২। 

খনে খন বর তন্ন ঝামর ভেল। 

সরস বিলাস হাস সব ছুর গেল ॥ ৪। 

টিউন ঢরকি ঢরকি বহ লোচন নোর। 

১০৮ অধর সুখায়ল নভি নিকসই বোল ॥ ৬। 

দুরে গেল বসন ছুর গেল লাজ। | (দূতার ডাকত) 
তোহর সিনেহ ভেল এতেক অকাজ ॥ ৮। 

তুহ্ধ মনমোহন কি কহব তোয়। 

ুগুধিনি রমনি দু লাগি রোয় ॥ ২। ই5558559854 
জিবন অয় পুন তুয় প্রতি আস ॥ ১০। 

নিশি দিশি জাগি জপয় তুয় নাম । | তি 

থর থর কীপি পড়য় সোই ঠাম ॥ &। ৩। ক্ষণে ক্ষণে হুন্দর দেহ মলিন হইল। 
যামিনি আধ অধিক যব হোয় । ৬। নকসই- -বাহির হয়। 

বিগলিত লাজ উঠয় তব রোয় ॥ ৬। ৮। তোমার ন্নেহে এত অকাজ হইল। 
সখিগণ যত পরবোধয় তায়। ১০। তোমার আশাতেই জীবন আছে । 

তাপিনি তাপে ততহি নহি ভায় ॥ ৮। 

কহ কবিশেখর তাক উপায়। ১১০ 

রচইতে তবহি রজনি বহি যায় ॥ ১০। ( দূতীর উক্তি ) 

পদকজাতরু। মাধব কি কহব সে বিপরীতে । 
র্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ। তম্ম ভেল জর জর ভাবিনি অস্তর 

মুগদা চিত রহল তন্ত্র ভীতে ॥ ২॥ 
৫-৬। অদ্ধ রাত্রি যখন অতীত হইয়া! যায় তখন ৃ 

বিগলিত লজ্জা ( লজ্জাশুন্য ) হুঈয়া রোদন করিয়া নিরস কমল মুখ করে অবলম্বই 

উঠে। সখি মাঝে বৈসলি গোই। 

৮। তাপিনীর সন্তাপে তাহা ভাল লাগে না নয়নক নীর থির নহি বান্ধই 

( সে কিছুতেই সাস্বনা লাভ করে ন! )। পন্ক কএল মহি.রোই ॥ ৪। 



৭৬ বিদ্যাপতি। 

মরমক বোল বয়নে নহি বোলত 

তন্নু ভেল কুহু শশি খীনা । 

অবনি উপর ধনি উঠএ ন পারই 

ধয়লি ভূজ! ধরি দীনা ॥ ৬। 
তপত কনয়া জনি কাজর ভেল তনু 

অতি ভেল বিরহ হুতাসে। 

কৰি বিষ্ভাপতি মনে অভিলাসত 
কাহ্ু চলহ তন্ত্র পাসে ॥ ৮। 

কীতুনানন্দ । 

১-২। মাধব, সেই বিপরীত কথা কি কভিব ? 

তাবিনীর মন ( অন্তর ) ও দেহ জর জর হইল (কিন্তু) 

তাহার চিত্ত ভীত রহিল। 

৩-৪। নীরস কমল মুখ করে অবলম্বন করিয়! 

সথীর মাঝে গোপন করিয়৷ ( মুখ লুকাইয়! ) বসিল, 

চক্ষের জল স্থির হয় না, রোদন করিয়৷ ধরণীতে পক্ক 

করিল। 

৫ | কুন্ু--অমাবন্তা ৷ 

৫-৬। মন্ম কথ! মুখে বলে না, দেহ অমাবস্তার 

চন্দ্রের তুল্য ক্জীণ হইল। ধরণীর উপরে 'ধনী উঠিতে 
পারে না, ( সখীর! ) দানার বানু ধরিয়া তোলে। 

৭-৮। তপ্ত কনক তুল্য তনু কজ্জলের স্ায় হইল, 

অত্যন্ত বিরহের ভ্তাশ হইল। কবি বিদ্যাপতি মনে 

অভিলাষ করে, কানাই তাহার নিকটে চল। 

১১১ 

(দুতীর উক্তি ) 

লোটই ধরনি ধরনী ধরি সোই । 

খনে খন শাস খনে খন রোই ॥ ২। 

খনে খন মুরছই ক পরান। 
ইথি পর কী গতি দৈবে সে জান ॥ ৪। 

এ হরি পেখলো৷ সে বর নারি । 

ন জীবই বিনু কর পরল তোহারি ॥ ৬। 

কেহো৷ কেহো৷ জপয় বেদ দিঠি জানি । 

কেহে৷ নবগ্রহ পু জোতিঅ আনি ॥ ৮। 

কেহো৷ কেহো৷ ধরি ধাতু বিচারি। 

বিরহ বিখিন কোই লখই ন পারি 4 ১০। 
কীর্তনানদ। 

১। সোই- শয়ন করে 

১-২। ধরণীতে লুটায়, ধরণী ধরিয়া শয়ন করে। 

ল্গণে শ্বাস ত্যাগ করে, ক্ষণে রোধন করে। 

৩-৪। ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হয়, প্রাণ কগাগত, 

ইহার পর কি গতি হইবে তাহা দৈব জানে । 

৫-৬। হে ভরি, সেই শ্রেষ্ঠ নারীকে দেখিলাম, 
তোমার করম্পশ বাতীত বীচিবে না । 

৭। বেদ-মগ্। দিঠি__কুদষ্টি, নজর | 
৮। জোতিঅ-জ্যোতিষী। 

৭-৮। কেহ কেহ নজর লাগিয়াছে জানিয়! 

মন্ত্র জপিতেছে, কেহ জ্যোতিষীকে আনিয়া নবগ্রহ 

জিজ্ঞাসা করিতেছে (গ্রহ শাস্তি করাইবার জন্য )। 

১০। ধাতু--নাড়ী। 

৯-১০ | কেহ কেশ নাড়ী ধরিয়। বিচার করে, 

বিরহ খিন্ন কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। 

১১৭ 

( দূতীর উক্তি ) 
নয়নক নীর চরনতল গেল। 

থলনুক কমল অস্তোরুহ ভেল ॥ ২। 

অধর অরুণ নিমিষি নহি হোত্র । 

কিসলয় সিসিরে ছাড়ি হলু ধোএ ॥ &। 

সসি মুখি নোরে ওল নহি হোএ। 

তুঅ অনুরাগে শিথিল সব কোএ ॥ ৬। 
নেপালের পু ধি। 

২। থলছক কমল--স্থলপন্প। অস্তোরুহ _ 

জলগদ্স। 



বিদ্যাপতি। 

১-২। নয়নের জল ( বহিয়। ) চরণতলে গেল। 

স্থলপদ্ম জলপম্ম হল ('প্রথমে চরণ স্থলপদ্ম তুলা 

ছিল, এখন নয়ন জলে সিক্ত হয়৷ জলপদ্াা তুলা 

হইয়াছে )। পাদাস্তোরুহধারি_ জয়দেব । 
৩। নিমিষি-_নিমেষের তরে । 

৪। ছাড়ি হলু-ছাড়িয়াছে । ধোয়_ধুইয়। 
৩-৪। অধর নিমেষের তরে অরুণ ( বর্ণ) তয় না 

( সর্বদাই পাংগুবর্ণ রহিয়াছে ); / যেন ) কিশলয়াকে 

শিশির ( তুষার ) ধুইয়া ছাড়িয়াছে " নীরস ও ম্লান 

করিয়াছে )। 

৫। নোরে অশ্রু । ওল- ওর। 

৬। সব কোএ সকলে, সকলই। 

৫-৬। শশীমখীর অশ্রুর সীম! হয় না ( অজশ্র 

অশ্রু বহিতেছে ), তোমার অনরাগে সমস্ত শিগিল 

হইয়াছে । 

১১৩ 

( দূতীর উক্তি ) 

অবিরল নয়ন গরএ জল ধার। 

নব জল বিন্দু সহএ কে পার ॥ ২। 

কি কহব সাজনি তাহেরি কহিনী। 

কহহি ন পারিঅ দেখলি জহিনী ॥ ৪। 

কুচ যুগ উপর আনন হেরু। 

চান্দ রানু ডরে চড়ল স্থমের ॥ ৬। 

অনিল অনল বম মলয়জ বীখ। 

জেও ছল শীতল সেও ভেল তীখ ॥ ৮। 

চান্দ সতাবএ সবিতান্ জীনি। 

নহি জীবন একমত ভেল তীনি ॥ ১০। 
কিছু উপচার মান নহি আন । 

তাহি বেআধি ভেষজ পঞ্চবান ॥ ১২। 

৭১ 

তুঅ দরসন বিন্ু তিলাও ন জীব। 

জই'মও কলামতি পীউখ পীব ॥ ১৪। 

তালপত্রের পুথি ও নেপালের পু'খি। 

দ্রাবিনী আসাবরী ছন্দ। ১৪ হইতে ১৭ মাতা । 

১। গরএ গলিতেছে, বহিতেছে। 

২। সহএ_ সহিতে। 

১-২। নয়নে অবিরল জলধারা বহিতেছে, নব 

জলবিন্দু কে সাঁহতে পারে? 

৩। তাহেরি_ তাহার। 

৪। কহহি-_কহিতে। জহিনী- যেমন। 

৩-৪। সখীর কাহিনী (কথা) কি কহিব, যেরূপ 

দেখিলাম কাহতে পারি না । 

৫।| ভেরু--দেখি। 

৫-৬। কুচ যুগলের উপর মূখ দেখিলাম (দেখাই- 

তেছে যেন) চন্জ্র রাহর ভয়ে স্থমেক+ আরোহণ 

করিল। 

৭। বীথ-_বিষ। 

৮। ছল--ছিল। তীখ- তীক্ষ, তীব্র। 

৭-৮। পবন অগ্নি নিঃসারণ করিতেছে, চন্দন 

বিষ, যাহাও শ্তল ছিল তাহা ও তীব্র হইল। 

৯। সতাবএ-সন্তাপিত করে। জীনি- 

জিনিয়া, অধিক । 

১০। তীনি--তিন। 

৯-১০। চন্দ্র কুষ্যের অধিক সম্তাপিত করে, তিন 

(অনিল, চন্দন ও চন্দ্র ) একমত হইলে জীবন থাকে ন1। 

১১। উপচার_উপশম। আন- অন্ত । 

১২। তাহি-__সেই। ভেষজ-_-চিকিৎসক। 

১১-১২। অন্য কিছুতে উপশম মানে না, মদন 

তাহার ব্যাধির চিকিৎসক । 

তুঅ--তোর। 

জীব--বীচে, জীবন ধারণ করে। 
১৪। জৈঅও-_যদিও। কলামতি--কলাবতী। 

পীউথ- -গীযুষ। পীব-_পান করে। 

তিলাও--তিলমাত্র। ১৩। 



ণ২ বিদ্ভাপতি। 

১৩-১৪। কলাবতী যদিও পীযুষ পান করে 

( তথাপি ) তোর দরশন বিনা তিল মাত্র বাচিবে না। 

১১৪ 

( সঘীতে সথীতে কথ ) 

রাছিক নবিন প্রেম স্থুনি ছুতি মুখে 

মনহি উলসিত কান । 

মনোরথ কতহি হৃদয়ে পরিপূরল 

আনন্দে হরল গেয়ান ॥ ২। 

সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা । 

কত কত জনমক পুন ফলে মিলব 

সেহে গুনমতি রাধা ॥ ৪। 

এত কহি মাধব তোরিত গমন কর 

পথ বিপথ নহি মান। 

সুন্দরি মন কর দূতি বদন হেরি 
মনমথে জর জর প্রান ॥ ৬। 

এঁসন কুঞ্জে মিলল নব নাগর 

সখিগন সঞ্ঞে জঁহা রাই । 

দুহু দুহু বদন হেরি ছুন্ু আকুল 
বিদ্ভাপতি কবি গাই ॥ ৮। 

বাত্বনানন্দ। 

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি মাধবের উক্তি। 

৬। দৃতীর মুখ দেখিয়া শুন্দরীকে (রাধাকে) 

স্মরণ করিয়া মন্মথের ( পীড়নে ) প্রাণ জর জর হইল । 

৮। গাই--গান করে। 

সম্ভাবণ । 
১১৫ 

(মাধবের উক্তি ) 

সহজ প্রসন মুখ দরস হুাদয় সখ 

লোচন তরল তরঙ্গ । 

অকাস পাতাল বস সেও কইসে ভেল অস 

চাদ সরোরুহ সঙ্গ ॥ ২। 

বিধি নিরমলি রাম দোসরি লাছি সমা 

ভল তুলাএল নিরমান ॥ ৩। 

কুচ মগুল সিরি হেরি কনক গিরি 

লাজে দিগন্তর গেল । 

কেও অইসন কহ সেও ন জুগুতি সহ 

অচল সচল কইসে ভেল ॥ ৫। 

মাঝ খীন তনু ভরে ভাগি জাএ জনু 

বিধি অন্ুসএ তেল সাজি । 

নীল পটোর আনি অতি সে সুদৃঢ় জানি 
জতনে সিরিজু রোমরাজি ॥ ৭। 

ভন কবি বিদ্ভাপতি কামে রমনি রতি 
কউতুক বুঝ রসমন্ত। 

দসিরি সিবসিংহ রাউ পুরুব স্কৃতে পাউ 
লখিম৷ দেবি রানি কন্ত ॥ ৯। 

ঠালপত্রের পুখি। 

১। সহ্জ-_স্বাভাঁবক। »। অস--অছ, 

হইয়াছে । 

১-২। স্বভাবতঃ প্রসন্ন মুখ, দর্শনে হাদয়ে সখ হয়, 

লোচনে লোল তরঙ্গ । আকাশ পাতালে বাস করে, 

চন্দ্র ও পদ্সের ( মুখের ও চক্ষের ) সঙ্গ কেমন করিয়া 

হইল? 
৩। নিরমাল-নিম্মাণ করিল। পোসরি-- 

ঘিতীয়। লাছি-_লক্গমী। তুলাএল-_তুলন! করিল। 

বিধি দ্বিতীয় লক্গমীর সমান রামাকে নির্মীণ করিল, 

নিন্দাণে উত্তম তুলনা করিল (উভয়কে তুল্য 

গঠিল )। 

৪1 সিরি--শ্রী। ৫। অইসন- এমন । 

সেও-_তাহাও। জুগুতি--যুক্তি। 

৪-৫। কেহ কহে কুচমগুল শ্রী দেখিয়া কনক 

গিরি লজ্জায় দিগস্তরে গেল, তাহাও যুক্তি সহে না 
(যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হয় না), অচল কেমন করিয়া 

সচল হইল ? 



বিদ্যাপতি। ৭৩ 

৬। ভাগি- ভাঙ্গিয়া।  অনুসয়__অন্ুশয়।  ১-২। যাহার নয়ন যেখানে লাগিল সেখানেই 
সাঁজি__সাজাইয়া, নির্ধীণ করিয়া। ৭। পটোর-- নিশ্চেষ্ট হ্ইয়া গেল। তাহার রূপ নিরূপণ করে 

প্র সুত্র, রেশম। সিরিভু-_সছজন করিল। ( এমন ) কাহাকেও দেখা হইল না। ( তোমার যে 

৬-৭। কি ক্ষীণ, দেহ ভরে তা্গিয়া না যায়, অঙ্গে আমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে সেখানেই চক্ষু 
কজন করিয়া বিধাতার (এই) অনুতাপ হইল। নিবিষ্ট হইয়াছে, সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে পাই নাই )। 

নীল রেশমের শৃতা আনিয়া অতিশয় সুদুঢ় জানিয়া, ৩। সরাহিয়__প্রশংসা করি। মীনতি_-বিনতি, 
যত্ন পূর্বক রোমরাজি স্থজন করিল। বিনয়। জাহী--যাহাতে, যাহার। 

৮। র্রতি--অন্ুরাগ। রসমস্ত- রসজ্ঞ | ৩। হে কমলমুখি, সুন্দরী রাধে, জগতে আবার 

৯। রাউ-_রায়, রাজা। পাউ--পাইল। তাহার প্রশংসা! করি যাহার বিনয় আছে। 
৮-৯। কবি বি্তাপতি কহিতেছে, রমণীতে কামের ৪। পটতর--পরতর, উপমা । 

অনুরাগ, রসজ্ঞ কৌতুক বুঝে । রাণী লখিমা দেবী পূর্ব ৪-৫। গীন পয়োধর চিবুক চুম্বন করিতেছে, কি 
স্থকৃত ফলে রাজ শ্রী শিবসিংহকে কান্ত পাইলেন। উপমা দিবে? মুখচন্ত্র 'ত্রাসে লুকাইল, ফিরিয়া 

এই পদ মাধবের অন্ুুর।গ ব্যঞ্জক। তালপত্রে কিছু নষ্ট চকোরকে দেখ। 

হইয়া যাওয়াতে প্রথমে সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যায় নাই, পরে পাওয়! 
গিয়াছে। 

রা ( মাধবের উক্তি) 
১১৬ রাম৷ অধিক চঙ্গিম ভেল। 

( মাধবের উক্তি) কতনে জতনে কত অদবুদ 

জকর নয়ন জতহি লাগল বিহি বিহি তোহি দেল ॥ ২। 

ততহি সিথিল গেল! । সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু 

তকর রূপ সরূপ নিরূপএ সামর চিকুর ভার । 

কাহু দেখি নহি ভেলা ॥ ২। জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল 

কমলবদনি রাহী জগত তকর পাছু কএ অন্ধকার ॥ ৪। 

পুন সরাহিয় স্বন্দরি মীনতি জাহীরে ॥৩। চঞ্চল লোচন বাস্কে নিহারএ 

গীন পয়োধর চীবুক চুম্ব এ অগ্তন সোভা পাএ। 

কীএ পটতর দেলা। জনি ইন্দীবর পবনে পেলল 

বদন চান্দ তরাসে মুকাএল অলি ভরে উলটা এ ॥ ৬। 

পলটি হের চকোরা ॥ ৫। উনত উরজ চিরে ঝপাবএ 

নেপালের পুখি। পুনু পুনু দরসাএ। 

১। জকর-যাহার।  জতহি--যেখানেই। জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ 

লিখিল-_নিশ্টে্ট। ৃ হিমগিরি ন নুকাএ ॥ ৮। 



৭8 

এহনি সুন্দরি ঈটনক আগরি 
পুনে পুনমত পাব । 

ই রম বিন্দক রূপনরাঅন 
কি ব্ছংপতি গীব ॥ ১০ 

তালপত্রের পৃথি। 

যোঁগিয়! ধনী ছন্দ / ১২ হইতে ২৫ খাতা |! 

পাতান্তর ১৩ মাত্রা | 

১। চঙ্গিম শোভা । ২1 

বিহি--বিধি, বিধান । বিহি বিধাতা । 

তোকে। 

২। কৃত যত্বে কত অদ্ভুত বিধান বিধাতা তোকে 

দিল। 

৩। সামর- শ্যামল, কৃষ্ণ । ৪ । 

সঙ্গহি__সঙ্গেই, একত্রে । 

৪। যেন রবি( সিন্দুর ) শশা ( মুখ ) অন্ধকারকে 

( কেশ) পশ্চাতে করিয়! একরে উদয় হইল । 

৫| বাস্কে--বক্র ভাবে। ৬। পেলল-_ 

আন্দোলিত। 

৫-৬। চঞ্চল লোচনে বক্র ভাবে দষ্টি করিতেছে, 

অঞ্জন শোভা পাইতেছে, যেন পবনে আন্দোপিত 

ইন্দীবর অলিভরে উপ্টাইয়া যাইতেছে । 

৭। উনত-_উন্নত। চিরে- চীরে, বন্ত্ে। 

ঝপাবএ__ঢাকে । দরসাএ দর্শন করাইয়া, দেখাইয়া | 

৮। জইঅও--যগ্ঘপি। গোঅএ__ গোপয়, 

গোপন করিতে । চাহএ-চাহে। হিমগিরি-_ 

হিমাচল। 

৭-৮। উন্নত উরজ পুনঃ প্রনঃ দেখাইয়! বন্ধ ছার! 

আবরণ করে। যগ্যপি যত্বে গোপন করিতে চায়, 

হিমাচল লুকায় না। 

৯। এহনি-_-এ ভেন, এমন । গুনক--গুণের | 

আগরি-_ অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠ । পুর্নে পুণ্যেন, পুণ্য ঘ্বারা। 

পুনমত- পুণ্যবান । পাব--পায়। ১1 ই--এই। 

বিন্বক-জ্ঞাতা। গাব--গায়। 

অদর্খদ- অদুত। 

তোহি-- 

সসি- শা । 

বিগ্ভাপতি। 

৯-১৪ | এমন সুন্দরী গুণাগ্রগণ্যা পুণ্যবান পুণ্য- 

বশতঃ পায়। কবি বিগ্যাপতি গাছে, রূপনারায়ণ 

( শিবসিংহ ) এই রসজ্ঞাতা | 

প্ৰকৃল্পতকুতে এই পদ কিছু পরিবন্তিত হইয়াছে। 

১১৮ 

( মাধবের উক্তি ) 

কবরী ভয়ে ঢামরি গিরি কন্দর 

মুখ ভয় চাদ অকাসে। 

হরিন নয়ন ভয় সর ভয় কোকিল 

গতি ভয় গজ বনবাসে ॥ ২। 

স্রন্দরি কিএ মোহি সম্ভাসি ন যাসি। 

তুঁয় ভরে ইহ সব দূরহি পলায়ল 

তুল পুন কাভি ডরাসি ॥ ৪। 

কুচ ভয় কমল কোরক জলে মুদি রন 

ঘট পরবেশ ভুতাসে । 

দাড়িম সিরিফল গগনে বাস কর 

শন্ঠু গরল করু গ্রাসে ॥ ৬। 

ভুজ ভয় পঙ্কে মণাল নুকাএল 

কর ভয় কিশলয় কীপে। 

কবিশেখর ভন কত কত এসন 

কহব মদন পরতাপে ॥ ৮। 

হরিপদ ছন্দ। 

৩। কিএ_কেন। মোহি-_আমাকে। 

সম্ভাসি- সম্ভাষণ করিয়া, কথা কহিয়া। যাসি-_ 

যাও। 

৪। তুয়--তোর। ভরাসি--ভয় পাও। 

তোমার ভয়ে ইহারা সকলে দূরে পলাইল, তুমি 
আবার কাহাকে ভয় কর (যে আমাকে সম্ভাষণ 

করিয়াও যাও না) 

৫| মুদি-বন্ধ হইয়া। রহু_-রছে। ঘট 

পরখেশ হুতাশে_থট অগ্নিতে প্রবেশ করে। 



বিচ্যাপতি। 

৬। শন্তু গরল গ্রাস করে। কুচ ভয়ে ভীত-_ 

কমলকোরক, ঘট, দাড়ি, শ্রীফল ও শন্ু। 

৮। কবিশেখর কহে, এমন কত কত মদনের 

প্রতাপ কহিব 

গীতচিস্তামণি ও কীর্ভনানন্দের ভণিতায় কবি- 

খেখর আছে, অপর সংগাহে তাহা প'রবর্তন করিয়া 

বিগ্তাপতি লিখিত হইয়াছে । 
অরণ্যং শারজগৈগিরিকুভ্রগন্ঠাশ্চ»রিভিঃ 

দিশো1দঙ্যাতন্গৈ শিতমপি পয়ঃ পঙ্কলধনৈ? | 
প্রিয়া চক্ষন্মধ্যস্তনবদ্ধন সৌন্দধ্য বিঁতৈঃ 

সতাং মানে মানে মরণমণব। দুরশরণন ॥ 

মহানাটক। 

১১০ 

( মাপব্র উক্তি ) 

জনি ভতবহে ৬পি গানি মের গুল 
ত| সম ভেল বিকার । 

ছুমও নয়ন তোর বিষম মদন শর 

শালয় জদয় তমার ॥ ২। 

হরি হরি কী লাগি সুমুখি বিভসি ভসি 

হেরহ জীবন পরল সন্দেহ ॥ ৩। 

পীন পয়োধর অপরুব স্থুন্দর 

উপর মোতিম হার। 

জনি কনকাচল উপর বিমল জল 

ছুই বহ স্থরসরি ধার ॥ ৫। 

তনই বিদ্যাপতি সন বর নাগর 

সবহু হোয়ত পরকার। 

রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম৷ কস্ত উদার ॥ ৭। 
রাগতরঙ্গিণা। 

শুদ্ধকেদার ছন্দ। ২৫ হইতে ৩১ মাত্রা । 

১। হুতবহ--জ্বলিতাগ্রি। হবৰি__্বৃত। 

মেরাওল--মিলাইল। বিকার-_যাতিনা। 

৭৫ 

২। ছুঅও-_ছই। শাঁলয়--শেল বিদ্ধ করে। 
১-২। যেন প্রজ্জলিত হুতাশনে হবি আনিয়া 

মিলাইল ( তাহাতে ঘ্বত নিক্ষেপ করিল) সেইরূপ 

(আমার) যাতনা হইল (হইতেছে)। তোমার ছই নয়ন, 

মদনের বিষম শর, আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে ! 

৩। বিুসি হসি-_শ্মিও হাসিয়া । হরি হরি! 

(হে) স্ুন্দপ্রি, কিসের লাগিয়। ম্মিত হাস্ত করিয়া 

( আমাকে ) দেখিতেছ, (আমার ) জীবনে সন্দেহ 
পড়িল (প্রাণসংশয় হইল )। 

৫ গুরসরি-__সুরসরিৎ। 

অপরূপ শ্ন্দর পীন পয়োধরের উপর 

সুস্তাা, বেন কনকাচলের উপর নিশ্মীণসলিণ ছইটা 

ম্থরসরিৎ ধার! বহিতেছে । 

৬। পরকার--প্রকার, উপায় । 

৬-৭। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, গুন নাগরশ্েষ্ঠ, 

সকপ উপায় হইতে পারে ( প্রয়াস করিলে কামনা 

সিদ্ধ ভইতে পাপে )। উদার রাজা শিবসিংহ রূপ- 

নারায়ণ লথিম! দেবীর কান্ত । 

৭-৫। 

১২০ 

( মাধবের উক্তি ) 

স্বন্দরি গরুঅ তোর বিবেক | 

বিনু পরীচয়ে পেমক আকুর 

পল্লব মেল অনেক ॥ ২। 

কখনে ভোএত সফল দিবস 

বদন দেখব তোর। 

বুল দিবস ভূখল ভমর 

পিউত টাদ চকৌর ॥ ৪। 
ভন বিদ্ভাপতি স্থুন রমাপতি 

সকল গুননিধান। 

চিরে জিবে জিবও রাএ দামোদর 

দসা সঞএ অবধাম ॥ ৬। 

| তালপত্রের পু'খি। 



পচ টু 

্ ফেশমালব ছলা। 

ি পক্ষ--গুরু, উত্তম 

২। মেজসবিকাশ। 

১৭২। সুন্দরি, তোর উত্তম বিবেচনা (তুমি 
বুদ্ধিমতী)। বিন! পরিচয়ে প্রেমের অঙ্কুর অনেক 
পল্পব বিকাশ করিতেছে ( তোমাতে আমাতে পরিচয় 

হয় নাই তথাপি প্রেম বাড়িতেছে )। 

৩-৪। কবে দিবস সুফল হইবে, তোর বদন 

দেখিব। ভ্রমর অনেক দিবস ক্ুধিত রহিয়াছে, চকোর 

চন্দ্র (চন্দ্রের সুধা ) পান করিবে । 

€ | রমাপতি-_ইনি বোধ হয় কোন অমাত্য 

অথব! মন্ত্রী ছিলেন। আরও কোন কোন পদে 

ইহার নাম পাওয়া গিয়াছে। 
৬। চিরে জিবে-_চিরজীবী। বাঁএ দামোদর-_ 

ইনি বোধ হয় মিথিলার করদ কোন সামান্ত রাজ! 

ছিলেন। দসা সএ অবধান--.দশ শত অবধান, যে 

বন্ধ বিষয়ে একত্রে অবধান করিতে পারে, অত্যন্ত 

বুদ্ধিমান । একটি পদে বিগ্ভাপতিও দশাবধান অভি- 
হিত হইয়াছেন । 

১২১ 

( মাধবের উক্তি) 
ভৌহ লতা বড় দেখিঅ কঠোর । 
অঞ্জনে আজি হাসি.গুন জোর ॥ ২। 

সায়ক তীর কটাখ অতি চোখ । 

' ব্যাধ মদন বধই বড় দোখ ॥ ৪। 

স্বন্দরি সুনহ বচন মন লাএ। 

মদন হাথ মোহি লেহ ছড়াএ ॥ ৬। 
সহএ কে পার কাম পরহার। 

কত অভিভব হো! কী পরকার ॥ ৮। 

এহি জগ তিনি বিমল জস লেহ। 

কুচ যুগ শস্তু শরণ মোহি দেহ ॥ ১০। 
নেপালের পু'ঘি। 

. /গাগ/ 

১/ দোত্তি- দোরিতোছি। ৩/ জাররি- 
আজিয়া, রঞ্জিত করিয়া। জোর- ভুড়িয়াছে। 

১-২। ভ্রলতা বড় কঠোর দেখিতেছি, অঞ্জনে 

রঞ্জিত করিয়! হাসিয়! গুণ জুড়িয়াছে। 
৩। চোখ--তীক্ষ। ৪। দোখ__দোষ। 

৩-৪। ধনুতে অতি তীক্ষ কটাক্ষ তীর (সন্ধান করিয়া) 

ব্যাধ মদন (আমাকে) বধ করিতেছে (ইহা) বড় দোষ। 

৫। লাএ- লাগাইয়া, দিয়া । ৬1 ছড়াএ 

ছাড়াইয়া । 

৫-৬| সুন্দরি, মন দিয়া কথা শুন, মদনের হাত 

হইতে আমাকে ছাড়াইয়া লও । 

৭1 সহঞএ- সহিতে। | পরহার--প্রহার। 

৮1 অভিভব--পরাভব। পরকার-উপায়, 

প্রকার। 

৭-৮| কামের প্রহার কে সহিতে পারে? কত 

পরাভব হয় কি উপায় (পরাভব রক্ষা করিবার 

উপায় কি)? 

৯। তিনিহ-__তিনই । জস--যশ। 

এই তিন জগতেই বিমল যশ লও, 

কুচযুগ শস্ুর শরণ আমাকে দাও । 
শাপলা 

৯-১৪ | 

৯১২২ 

(রাধার উক্তি) 

তোরএ মো গেলনহু ফুল। 

মোতী মানিকে তুল ॥ ২। 
সাজনি সাজি অছোরসি মোরি। 

গরুবি গরুবি আরতি তোরি। 

দিঠি দেখইতে দিবস চোরি ॥ ৫। 

এত কন্তাই পর ধন লোভ । 

জে নহি লুবুধ সেহে পএ দোভ ॥ ৭। 

' নিকুপ্তকের সমাজ । 

ইথ্থী নহী মুখ লাজ ॥ ৯। 



বিদ্যাপতি। ধধী 

চাঁকি রহে ন অপজস রাঁসি। 

সে করএ কাহ্ু জেন লজাসি। 

জখনে নাগর নগর জাসি ॥ ১-। 

গীন পয়োধর ভার। 

মদন রাঁএ ভার ॥ ১৪। 

রতনে জড়িলে৷ তাহেরি মা । 

মলিন হোএত ন দেহে ভাথ ॥ ১৬। 

তন কবি কহার। 

বস এতএ কে পার ॥ ১৮। 

সিরি সিবসিংহ জানে তন্ত। 

রতন সন লখীমা কন্ত। 

সকল কল! রস জে গুনমন্ত ॥ ২১। 
রাগতরঙ্গিণী। 

অনুপা ছন্দ । 

১। তোরএ-_ ভাঙ্গিতে, তুলিতে । 

১-২। (সখীকে রাধা কহিতেছেন ) আমি মুক্তা- 

মাণিক্য তুল্য ফুল তুলিতে গেলাম। 
| সাঁজনি--সজনি । অছোরসি_ কাড়িয়া 

লয়। 

৪। গরুবি--গুরু। তোঁর--তোড়ি, ভাঙ্গে । 

৫ | দিঠি দেখইতে-_চক্ষে দেখিতে, চক্ষের উপর । 

৩-৫। সজনি, আমার ( ফুলের ) সাজি কাড়িয়া 

লইল, ( নয়নে ) গুরুতর আরতি ( অনুরাগের কাত- 
রতা প্রদর্শন করিয়া ) ভার্গিয়া৷ ফেলিল। দিনের বেলা 

চক্ষের সম্মুখে চুরী ! 
৬-১। ( মাধবকে রাধা যাহ! বলিয়াছিলেন সথীকে 

তাহাই শুনাইতেছেন ) কানাই, পরের ধনে এত 

লোভ? যে লুব্ধ হয় না তাহার পক্ষেই শোভা পায় 
(পরের ধনে যে লোভ করে না তাহার ব্যবহার 

দেখিতে ভাল)। নিকুঞ্জের নিকটে (এমন কর্ণ 
করিতে ) তোমার মুখে লঙ্জ। হয় না? 

১১। জেন--বাহাতে। 

১০-১২। (সখীর প্রতি রাধা) অপযশ রাশি 

ঢাকা থাকে না, যখন নাগরের নগরে যাই ( তখনই ) 

কানাই যেরূপ ( আচরণ ) করে তাহাতে লঙ্জ! পাই। 
১৩-১৬ | ( মাধবের প্রতি রাধা ) পীন পয়োধর 

ভার মদন রাজার ভাঙার, তাহার শীর্ষ ( অগ্রভাগ ) 

রত্বে জড়িত (হারে মণ্ডিত ), হাত দিও না, মলিন 

হইয়া যাইবে। 
১৭-১৮। কবি কগহার (বিস্তাপতি) কহিতেছে, 

এখানে কে বাস করিতে পারে? 

১৯। তত্ত--তন্ব। 

১৯-২১। রত্ব তুল্য লখিমার কান্ত, সকল কলা- 

রস গ্রস্ত শ্রীশিবসিংহ তব জানেন। 

১২৩ 

( রাধার উক্তি ) 

কুপ্ত ভবন সঞ্চো নিকসলি রে 

রোকল গিরিধারী | 

একহি নগর বস মাধব হে 

জন্ু কর বটবারী ॥ ২। 

ছাড়, কহুইয়া মোর আচর রে 

ফাটত নব সারী। 

অপজস হোএত জগত ভরি হে 

জন্ম করিঅ উঘারী ॥ ৪। 

সঙ্গক সখি অগুডআইলি হে 

হম একসরি নারী । 

দামিনী আএ ভুলাএল হে 
এক রাতি অধারী ॥ ৬। 

ভনহি বিষ্ভাপতি গাওল রে 

স্থমু গুনমতি নারী । 
হরিক সঙ্গ কিছু ডর নহি হে 

তৌহু পরম গমারী ॥ ৮। 
মিথিলার পদ। 



৭৮ 

১। নিকসলি-_বাহির হইল। রোকল-_-আট- 

কাইল। ২। বস-_বাস কর। বটবারি-_বাঁটমারি, 
রাহাজানি। 

১-২। কুঞ্ততবন হইতে ( রাধ! ) বাহির হইলেন, 

গিরিধারী পথরোধ করিল। (রাধা কহিলেন ), 

মাধব, একই নগরে বাস কর, রাহাজানি করিও না। 

৩। ফাটত--ছি'ডিয়৷ যাইবে। সারী-_সাড়ী। 

৪। উঘারী-_ বিবন্তরা। 

৩-৪। কানাই, আমার আঁচল ছাড়, নূতন সাড়ী 

ছি'ড়িয়৷ যাইবে। বিবস্ত্রা করিও না, জগত ভরিয়া 

অপযশ হইবে। 
৫। সঙ্গক--সঙ্গের। অগুআইলি--এগাউয়া 

গেল। একসরি-_একেশ্বরী, একাকিনী ৬। আএ-_ 

আসিয়া । তুলাএল-_ব্যাপ্ড হইল, ছাইয়া ফেলিল 

( তূলয়তে-_পুরয়তি সব্ধং ব্যাপকঘ্বাৎ )। 

৫-৬। সঙ্গের সথী এগাইয়া গেল, আমি একা- 

কিনী নারী; একে রাত্রি অন্ধকার (তাহাতে ) বিদ্যুৎ 

আসিয়া ( আকাশে ) ব্যাপ্ত তইল। 

৭-৮। বিস্ভাপতি গাহিয়! কহিল, শুন গুণবতি 

নারি, হরির সঙ্গে কিছু ভয় নাই, তুমি অত্যন্ত মুঢ়া। 

১২৪ 

(রাধার উক্তি ) 

কর ধয় করু মোহে পারে। 

দেব মেঁ অপরুব হারে কহ্ৈয়া ॥ ২। 

সখি সভ তেজি চলি গেলী। 

ন জানু কোন পথ ভেলী কহ্ৈয়া ॥ ৪। 

হুম ন জায়ব তুঅ পাসে। 

জীব ওঘট ঘাটে কন্ছৈয়া ॥ ৬। 
বিষ্ঠার্পতি এহো৷ ভানে। 

 গুগ্ররি ভু ভগবানে কন্যা ॥৮। 
মিথিলার পদ । 

বিদ্ভাপতি। 

১। ধয়--ধরিয়া। ২। মেঁ-ময়, আমি। 

অপরুব-_অপরূপ। কক্ৈয়া__কানাই। 

১-২। কানাই, (আমার ) হাত ধরিয়া আমাকে 

পার কর (পার করিয়। দাও )। আমি (তোমাকে) 

অপরূপ ( উত্তম ) হার ধিব। 

৩। সভ--সব। তেজি_ত্যাগ করিয়।। 

৪ জান্টি--জানি। ভেলী-_হইল। পথ 

ভেলী- পথে গমন করিল। 

৩-৪। সী সকলে (আমাকে ) ত্যাগ করিয়া 

চলিয়া! গেল, কোন পথে গেল জানি না। 

৫। তুঅ--তোমার। 

৬। 'উটথাটে__ আঘাটায় (যে পথে লোক 

চলে না)। 

৫-৬। আমি তোমার নিকটে যাইব না, আঘাটার 

পথে যাইব। 

৭1 এহো-_-এই | ভানে--ভণে। 

৮। গুধীরি_ গুপ্জরিয়া। ভজ__৬জন!1 কর । 

৭-৮। বিদ্যাপতি এই কহিতেছে, গুঞ্রিয়া ভগ- 

বানকে ভজন! কর (তাহার নিকট প্রার্থনা কর, 

তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন ; অর্থান্তরে, মাধবের 

প্রাতি অন্তরক্ত হও )। 

এই পদের বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ । রাধা কোন 

সন্কীর্ণ আজোত বা অল্পসলিল পন্থলের সম্মুথে উপনীত 

হইয়াছেন, সঙ্গে সথী কেহ নাই । মাধবকে দেখিয়া 

কহিলেন, আমি নাগী, সখীরা আমাকে ছাড়িয়া কোন্ 

পথে গিয়াছে জানি না, এই জল উত্তীর্ণ হইতে আমার 

ভয় হইতেছে, তুমি আমার হাত ধরিয়া আমাকে পার 

করিয়া দাও, পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে অপূর্ব 

হার দিব। তাহাকে পার করিয় দিয়া মাধব তাহার 

হস্ত ত্যাগ করিলেন না, তখন বাধা রাগিয়া, কহিলেন, 

আমি তোমার নিকটে বা তোমার সঙ্ষে যাইব না, 

ষে পথে লোক চলে না মেই পথে আঘাটার পাশ 

দিয় যাইব। কবি কহিতেছেন, সুন্দরি, গুঞরিয়া 

ভগবানকে ভঙনা কর। (সঞ্ষেতার্থ) রাধা বখন 



বিদ্যাপতি। 

মাধবকে হস্ত ধারণ করিতে কহিলেন তখনি তিনি 

আত্মসমর্পণ করিলেন, কারণ পরপুরুষের পক্ষে পর- 

স্ত্রীর হন্ত ধারণ নিষিদ্ধ। আবার খন রাধা নিজের 

কগহার মাধবকে দিভে অঙ্গীকার করিলেন তখন 

তাহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন। সথীরা 

অন্ত পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ 

হইবার সম্ভাবনা নাই, সে সঙ্কেতও হইল। তাহার পৰ 

রাধা সঙ্কেভে কহিলেন, এখানে লোকের যাতায়াত 

আছে, এখানে আমাকে ডাকি? না, কিম্বা আমার 

নিকটে আসিও না, মে পথে লোক চলে না৷ আমি 

সেই আঘাটার পথে যাইতেছি, তিমি সেই স্থানে 

আমি9। কবি কহিভেছেশ, স্মন্দরি মনে দিধা 

করিও না, মধুকরীর স্টায় গুপ্াগয়া আনন্দে ভগ- 

বানের (মাধবকে ) ভজনা কর। মাধব তোমাকে 

পাইবেন, তোমারও ভগবত্প্রাপ্তি ঘটিবে। 

সকল পদেরই এইরূপ এরতাক্ষ ? গুঢ় ছুই প্রকার 
অর্থ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থ এই সঙ্কলনের 

উদ্দেস্তাবহিন্ ত। কেবল ট্রীন্তশ্বব্ূপ এই একটি 

পদের অথ দৈত প্রদর্শিশ ইল | 

১০৫ 

(রাধার উক্তি ) 

ভূঅ গুন গৌরব সীল সোভাব । 
সেহে লএ চটলিন্ত তোহরী নাব ॥ ২। 

হঠ ন করিঅ কহ, কর মোহি পার । 
সব তহ বড় থিক পর উপকার ॥ & | 

আইলি সখি সবে সাথে ভমার । 

সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার ॥ ৬। 

হমরা ভেলি কাহু, তোহরেও আস। 

জে অগিরিঅ তা ন হোইঅ উদ্দাস ॥ ৮। 

ভল মন্দ জানি করিঅ পরিনাম । 

জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম ॥ ১০। 

৭৯ 

হমে অবলা কত কহুব অনেক । 

আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক ॥ ১২। 

তোহেঁ পর নাগর হমে পর নারি। 

কীপ হৃদয় তুঅ প্ররুতি বিচারি ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্ভাপতি গাবে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরাএন ই রস সকল 

সে পাবে ॥ ১৬। 

তাঁলপত্রের পু"ণি ও রাগতরঙ্গিণী। 

১। সেহে লএ--সেই লাগিয়া, সেই কারণে। 

নাব__-নৌকা।। 

১-১। তোমার গুণ গৌরব (ও) স্বভাবের শীলতা 

( আছে ) সেই কারণে তোমার নৌকায় চড়িলাম। 

৩। কন্ু,_কানাই। ৪1 থিক-__হ্য়। 
৩-৪। কানাই, হঠ (জিদ ) করিও না, আমাকে 

পার কর, পরোপকার সকলের অপেক্ষা বড়। 

৬। নিকহি-_-উত্তম। 

৫-৬। আমার সঙ্গে সখী সকল আসিল, তাহারা 

উম রূপে পার হইল। 

৮। অঁগিরিয়-_অঙ্গীকার। তা-_তাহাতে। 

৭-৮। কানাই, আমার তোমারি আশা, যাহা! 

অঙ্গীকার করিগ্নাই তাহা (পালনে ) উদাসীন হইও 
না। 

৯-১০| পরিণাম ভাল কি মন্দ জানিয়া (কার্য) 

করিও, যশ ও অপযণ ছুই (এই) স্থানে ( এই জগতে ) 

রহিয়! যায়। 

১২। আইতি--আয়ত | 

১১-১২। আমি অবলা, অধিক (আর) কত 

কহিব, (তোমার ) আয়ত্তে পড়িয়াছি, বিবেচনা 

করিয়া বুঝিও ' 

১৩-১৪। তুমি পরপুরুষ আমি পরস্ত্রী, তোমার 

প্রকৃতি বিচার করিয়! ( আমার ) হৃদয় কাপিতেছে। 

১৫-১৬। বিস্তাপতি গাহিয়! কহিতেছে, রাজা 

শিবসিংহ.রূপনারায়ণ এই রস সমন্তই প্রাপ্ত হন। 



৮৩ 

রাগতরঙ্গিনীর ভণ্তা-- 

ভনই বিস্তাপতি তৌহে গুনমান। 

হাথি মহরতে নব কে নহি জান। 

বিস্ভাপতি কহিতেছে, তুমি গুণবান, হস্তী মাহুতের 
নিকট নআ্র ( বশীভূত ) হয় কে না জানে? 

১২৬ 

(রাধার উক্তি) 

নাব ডোলাব অহীরে 

জিবইতে ন পাঁওব তীরে 

খর নীরে লো। 

খেব ন লেঅএ মোলে 

হসি হসি কী দহ বোলে 

জিব ডোলে লো! ॥ ২। 

ককে বিকে এঁলিহু আপে 
বেঢ়ুলিন্ু মোহি বড়ে সাপে 

মোরে পাপে লো । 

করিত" পর উপহাসে 

পরিলিক তহ্থি বিধি ফীসে 

নহি আসে লো ॥ ৪। 

ন বুঝসি অবুঝ গোআরী 

ভি রহ দেব মুরারী 

নহি গারী লো। 

কৰি বিষ্ভাপতি ভানে 

নৃপ সিবসিংহ রস জানে 
নর কাহ্ছে লো ॥ ৬। 

রাগতরঙগিখী। 

মুপর হুহব ছন্দ । 

১। নাবশ-নৌকা। ডোলাব- দোলায়, 

দোলাইতেছে। অহীরে-_গয়লা, গোপ। জিবইতে--. 

জীবিত থাকিতে। লো-হে, রে ইত্যাদির স্তায় 

বিদ্ভাপতি। 

সম্বোধন হুচক শব, মিথিলার উত্তরে পুরুষ ও স্ত্রী 
উভয়ে ব্যবহার করে। 

২। থেব--খেয়া | লেঅএ--লয়। মোলে--- 

মূল্য। কীদছ--কি। জিব--জীবন, প্রাণ । ভোলে 

--দোলে, কাপে। 

১-২। গোপ (মাধব ) নৌক! দোলাইতেছে, জল 

খরশ্রোত, জীবিত থাকিতে তীর প্রাপ্ত হইব ন 
(মাধব কৌতুক করিয়া নৌক! দৌলাইতেছেন, রাধার 
আশঙ্কা হইতেছে ডুবিয়া যাইবেন )। খেয়া মূলা 
(পারাণী পয়সা ) লয় না, হাসিয়া! হাসিয়া! কি বলে, 

প্রাণ কাপিতেছে। 

৩৭1 ককে-_কেন। বিকে--বিক্রয় করিতে । 

প্রলিহ---আ'সিলাম। আপে--আপনি। বেঢ়লিহু-- 

বেষ্টন করিল। মোহি--আমাকে | বড়ে-বড়। 
৪। পরিলিহ__পড়িলাম। 

৩-৪ | কেন নিজে (দুগ্ধ ) বিক্রম করিতে আসি- 

লাম, আমার পাপে আমাকে বড় সর্প বেষ্টন করিল। 

পরকে উপহাস করিতাম ( অপর কেহ এই অবস্থায় 

পতিত হইলে তাহাকে উপহাস করিতাম), সেই বিধির 
ফীসে পড়িলাম, (এখন আর ) আশা! নাই । 

৫। গোআরী--গোয়ালী, গোপকন্তা । 

-"গালি। 

৫-৬। (কবির উক্তি ) অবুঝ গোঁপকন্তে, বুঝিস্ 
না, দেব মুরারিকে ভভিয়! থাক ( ভজন] কর ), গালি 

নয় (তাহাকে ভজন! কর! নিন্দার কথা নয় )। কৰি 

বিাপতি কহিতেছে, নরকৃষ্ণ (নররূপী কৃষ্ণ) নৃপ 
শিবসিংহ রস জানেন। 

গারী 

১২৭ 

(রাধার উক্তি) 

কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ। 

গিরি কইসে নুকাএত নব সসি রেখ ॥ ২। 
আরতি অধিক ন করিয়ে লোভ। 

সবে রাখএ পহিলহি মুখসোভ ॥ ৪1 . 



বিগ্ভাপতি। ৮১ 

নহর ন হর হরি হৃদয়ক হার । 

দুহু কুল অপজস পহিল পসার ॥ ৬। 

খর কএ খেব লেহে নিঅ দান। 

রসিক পএ রাখ গোপীজন মান ॥ ৮। 

তোহে জদুকুল হমে কুলিন গোআলি । 

অনুচিত বাট ন কর বনমালি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি অরেরে গোআরি। 

বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি ॥ ১২। 

রাজ! রূপনরায়ন জান । 

রাএ সিবসিংহ স্ুখমা দেই রমান ॥,১৪ | 

তালপত্রের পু খি। 

১। লাগত--লাগিবে। দেখ _দেখিবে। 

২। কইসে__কেমন করিয়া । নুকায়ত--লুকাইবে। 

১-২। কুচে নখ লাগিবে সখী জন দেখিবে, পর্বত 

কেমন করিয়া নব শশীরেখা গোপন করিবে ? 

৪1 মুখ সোভ-_মুখের শোভা, অর্থাৎ লোক- 

লজ্জা । 

৩-৪। অধিক অনুরাগে লোভ করিতে নাই, 

সকলেই প্রথমে মুখের শোভা রাখে (যাহাতে লোকের 

কাছে মুখ দেখাইতে লঙ্জা না হয় )। 

৫| হ্দয়ক-বক্ষের। ৬। পিল পসার-_ 

প্রথম দৌকান। এই পসার শব্ধ হইতে হিন্দী পসারী 

শব হইয়াছে, অর্থ বেনে। 

৫-৬। হরি, বক্ষের হার হরণ করিও না, হরণ 

করিও না, দোকানের প্রথম (সামগ্রী ) হই কুলে 
অপযশ হইবে (নবীন যৌবনে প্রথমেই অপযশ 

সঞ্চয় করিতে হইবে )। 

৭। থর-_খারা, সমুচিত। থেব- খেয়া, পারাণী। 

দান--শুন্ধ, মান্ুল। ৮। পয়__অব্যয় শবব। 
৭-৮। সমুচিত করিয়া (হিসাব মত) নিজের 

খেয়া মাস্থল লও, রসিক গোপী জনের মান রক্ষা 

কছে। 

৯। তোরে -তুমি, তুই । কুলিন_-উচ্চ কুল। 

গোআলি--গোয়ালিনী, গোপী। ১০। বাট--পথ। 

৯-১০ | তুমি (তোমার ) যদুকুল, আমি উচ্চ 

কুলের গোপী, হে বনমাঁলি, অনুচিত পথ (অন্তায় 

ব্যবহার ) করিও না। 

১১1 গোআরি--গোপী। 

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে গোপি, বড় 

পুণো মুরারির আদর সম্ভব । 

১৩-১৪। সুষমা দেবীর বল্লভ রাজ! শিবসিংহ রূপ 

নারায়ণ জানেন । 

সুষমা নামে শিবসিংভের আর এক পত্বী ছিলেন। 

সখী-শিক্ষা। 
রাধার শিক্ষ। 

১২৮ 

( দৃতীর উক্তি) 
শুনু শুনু বিনোদিনি রাই। 

তোহে পুনু কহও বুঝাই ॥ ২। 

কামুক ভাব জে হোই । 

হিয় মাহ রাখব গোই ॥ ৪। 

কেহো। জন্ু লখইতে পার। 

বেকত করবি কুলচার ॥ ৬। 
কানু উয়ব হিয় মাহ। 

আন ছলে বিসরবি তাহ ॥ ৮। 

গুরু দুরুজন তুয় পাপ। 

দেখলে দেঅব বনু তাপ ॥ ১০। 

থীর করবি সদা চীত। 

ধৈসন সে কুলবতি রীত ॥ ১২। 
পুমু জন ভাবহ আন। 
ইহ কবিশেখর ভান ॥ ১৪। 



৮ 

অভিরামাসাঁবরী ছন্দ । ১০ অথবা! ১১ মাত্রা । 

৪। গোই-_গোপন করিয়া । 

৫-৬। কুলাচার ব্যক্ত করিবি, যাহাতে কেহ 

( তোর মনের ভাব ) বুঝিতে না পারে। 

৭-৮। কানাই হুদয়ের মধ্যে উদয় হইলে অন্য 

ছলে তাহাকে ভলিবি। 

১০৯ 

(দূতীর উক্তি) 
প্রথমহি সুন্দরি কুটিল কটাখ। 

জিব জোখে নাগর দে দস লাখ ॥ ২। 

কেও দে হাস সুধা সম নীক। 

জইসন পরহৌক তইসন বীক ॥ ৪ । 

স্বনু স্থন্দরি হে নব মদন পসার | 

জন গোপহ আঁওব বনিজার ॥ ৬। 

রোস দরসি রস রাখব গোএ। 

ধয়লে রতনে অধিক মুল ভোএ ॥ ৮। 

ভলহি ন হৃদয় বুঝাঁওব নাহ। 

আরতি গাহক মহগ বেসাহ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্াপতি স্ুনহ সয়ানি। 

স্বহিত বচন রাখব হিয় আনি ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

পর্বতীয় বরাড়ী ছন্দ । 

২। জিব--জীবন, প্রাণ। 

করিয়া। 

১-২। সুন্দরি, প্রথম কুটিল কটাক্ষে (তাহার মূল্য 

স্বরূপ ) নাগর দশ লক্ষ প্রাণ ওজন করিয়া দেয়। 

৩। নীক--ভাল, সুন্দর । 

৪1 পরহ্োক--প্রথম বিক্রয়, বউনি; নেপালের 

পুঁথিতে এই শব্ধ পড়ঞ্োক এই আকারে আছে। 

বীক- বিক্রয়। 

জোখে- ওজন 

বিদ্াপতি ৷ 

৩-৪। কোন (সুন্দরী ) সুধ! সম মুনার হান 

দেয়, যেমন বউনি সেইরূপ বিক্রয় (বউনি ভাল হুইলে 

বিক্রয় ভাল হইবে )। 
৫। পসার-_দোকান। 

শ৬। গোপহ--গোপন করিও। 

বাণিজ্যকর, সদাগর । 

৫-৬। শুনত্ুন্দরি, মদনের নূতন দোকান, সদাগর 

আমিলে গোপন করি'ও না। 

৭। (গাএ গোপন করিয়া । 

৮। ধয়লে-__রাঁখিল। 

রাগ দেখাইয়। রস গোপন করিয়া রাখিবে, 

রাখিলে রত্রের অপিক মলা হয় । (অর্থাৎ, একেবারে 

অনুরাগ গোপন করিবে ন৷ অথচ সুলত হবে ন! )। 

৯ ভলহি--ভাল করিয়া! । নাহ__নাথ। 

১০1 আরতি-_অন্ুরত্ত, মাগ্রহযুক্ত ৷ মহগ-- 

মহার্ঘ। বেসাহ-_-বিক্রয় । 

৯-১০। নাগকে ভাল করিয়৷ হৃদয় বুঝাইবে না, 

গাহক আগ্রহুপুর্ণ ভইলে ( রত্ন ) মহা! মূল্যে বিক্রয় হয়। 

১১-১২। বিদ্তাপতি কহিতেছে, শুন চতুরে, 

স্বহার্তের বচন জদয়ে আনিয়া ব্লাখিবে | 

বনিজার-_ 

৭-৮। 

১৩৩ 

( দূতীর উক্তি) 

প্রথমহি অলক তিলক লেব সাজি । 

চঞ্চল লোৌচন কাজরে আজি ॥ ২। 

জাএব বসনে আঙ্গ লেব গোএ। 

দ্ুরহি রহব তে অরথিত হোএ ॥ ৪। 

মোরে বোলে সজনী রহব লজাএ। 

কুটিল নয়নে দেব মদন জগাএ ॥ ৬। 

বাঁপব কুচ দরসাওৰ কস্ত। 

দৃঢ় কএ বাঁধব নিবিহ্নক অন্ত ॥ ৮।*; 



বিদ্ভাপতি। 

মান কইএ কিছু দরসব ভাব। 
রস রাখব তে পুনু পুনু আব ॥ ১০। 
হমে কি সিখউবি হে অওর সে রগ । 

অপনহি গুরু ভএ কহত অনঙ্গ ॥ ১২ | 

ভনই বিষ্ভাপতি ই রস গাব । 

নাগরি কামিনি ভাব বুঝাৰ ॥ ১৪। 

এালপঞ্জের পুগি। 

পঞ্চস্বরাপনছী ছন্দ । ১৬ মাত্রা | 

১। আঁজি- অঞ্জন করিয়া । 

প্রথমে অণকা তিলক সাজাইয়া  লইবে, 

চঞ্চল লোচনে কঙ্জলের অঙ্গন দিবে 

। গোএ--গোপন করিয়া । 

8। অরথিত--প্রার্থিত। 

বসনে অঙ্গ গোপন করিয়া লইয়া খাইবে, 

দুরে রহিবে তাঁভা হইলে প্ার্গিত হহবে (দুরে থাকিলে 

তাহার অন্ররাগ বাড়িবে, সে মিলন গ্রার্া ভইবে )। 

৫| বোলে- কথাঘ। পলঞ্জাএ_লঙ্জায় মৌন 

হইয়।। পু 

৫-৬। সজনি আমার কথায় (আমি এই শিক্ষা 

দিতেছি ) লক্জায় মৌন হইয়া রাঁহবে, ঝুঁটিণ নয়নে 

১-২ | 

৩-৪ | 

( ক্টাক্ষে ) ( তাহার জদয়ে ) মধ্ন গাগাইয়া দিবে । ৮ 

৭। দ্রসাওব -দেখাইবে। কন্ত--কান্ত। 

৮। নিবিহক-- নীবিবদ্ধনের . অন্ট--আগা। 

৭-৮। কুচ ঢাকিবে (ঢাঁকিবার ছলে ) কান্তকে 

দেখাইবে, নীবিবন্ধের প্রান্ত দৃঢ় করিয়া বাধিবে। 
নেপালের পু'থির পাঠ-_ 

ঝাঁপব কুচ দরসাওব আধ। 

থনে খনে সুদ করব নিবি বাধ ॥ 

আব--আসিবে। 

৯-১*। মান করিয়৷ কিছু ভাব দেখাইবে, রস 
রাখিবে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ আসিবে । 

১১। অওর--আর। 

১৬ | 

৮৩ 

১১-১২। আমি আর রঙ্গ কি শিখাইব, অনঙ্গ 

আপনি গুরু হইয়া কহিবে (শিখাইবে )। 

গাব-গায় | 

১৩-১৪। বিগ্ভাপতি কভে, এই রস গায় (গান 

করি), নাগরী (চতুর! ) কামিনীর ভাব ধুঝায়। 

বঙ্গদেশের পাঠ প্রায় এইরূপ, পদের আরস্তে 

আর ছুইীটি চরণ আছে__ 

শুন গুন মুগুডধিনি মঝু উপদেস। 

হম শিখাওব চরিত বিশেস ॥ 

ভণিত৷ নিয়রূপ-_ 

ভনই বিছ্চ।পতি প্রথমক ভাব। 

যে গুনবস্ত সেকে ফল পাব। 

১৩। 

১৩১ 

(দূতীর উক্তি ) 

অপনভি নাগরি অপনহি দূত । 

সে অভিসার ন জান বহুত ॥ ২। 

কী ফল তেসর কান জনাএ। 

আনব নাগর নয়নে বঝাএ ॥ &। 

এ সখি রাখভিসি অপনুক লাজ । 

পরক ছুমারে করহ জন্গ কাজ ॥ ৬। 

পরক দুঙসারে করিআ জঞ্ডেো! কাজ । 

অন্ুদিন মনুখনে পাইঅ লাঁজ ॥ ৮। 

দু দিস এক সঞ্ে৷ হোইক বিরোধ । 

তকরা বজইতে কঙতএ নিরোধ ॥ ১০। 

নেপালের পুথি। 

চৌপই অথবা পর্বতীয় ব্রাড়ী ছন্দ | 

১। দৃত_দূতী।২। বুত_-অনেক( লোক)। 

১-২। নিজে নাগরী, নিজে দূতী, সে অভিসার 

অনেকে জানিতে পারে না। 

৩। তেসর- তৃতীয় ব্ক্তি। ৪। 

পাশ বন্ধ করিয়া। 

বঝায়- 
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৩-৪। তৃতীয় কানে ( অপর ব্যক্তিকে ) জানাইয়া 
কফি ফল? নাঁগরকে নয়ন পাশে বদ্ধ করিয়া আনিবে। 

€। রাখহিসি- রাখ, রক্ষা কর। অপন্ক-_ 

আপনার। ৬ । হুআরে- দ্বারা । 

৫-৬। হে সথি, আপনার লক্জা রক্ষা কর, পরের 

বারা কাজ করিও না। 

৭-৮। পরের দ্বারা যদি কাঁজ কর, অনুদিন 

অন্ুক্ষণ লজ্জা পাইবে। 

১৯1 তকরা--তাহার। বজইত---বলিতে। 

৯-১* | বিরোধে এক হইতে ছুই দিক হুইলে 
(দৃতী ও নাগরীতে বিবাদ হুইলে এক মত আর 

' থাকিবে না ) তাহার ( সেই গোপনীয় কথ! ) বলিতে 

নিষেধ কোথায় ? ( অর্থাৎ দূতীর সহিত বিবাদ হইলে 

সে কথ প্রকাশ করিয়! দিবে )। 

১৩২ 

( দৃতীর উক্তি ) 
শুন শুন এ সখি বচন বিশেস। 

আজ্বু হম দেব তোহে উপদেস ॥ ২। 

পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম | 

হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম ॥ ৪। 

পরশইতে দুহ্ধ করে বারবি পানি। 

মৌন রহবি পন্ত করইতে বানি ॥ ৬। 

যব হম সোপব করে কর আপি। 

সাধসে ধরৰি উলটি মোহে কীপি ॥ ৮। 

কাম গুরু ভএ শিখাওব পাঠ ॥ ১০। 

পর্বতীয় বরাড়ী ছন্দ । 

২। তোহে- তোকে। 

৩। প্রথমে শধ্যার সীমায় (বিছানার ধারে) 
বসিবে। 

বিছ্ভাপতি। 

৪। মোড়বি-_ফিরাইবি। গীম--গ্রীবা | 

পিয়া প্রিয় । প্রিয় (মাধব) মুখ দেখিতে (যখন 

তোর মুখ দেখিবে তখন ) গ্রীব৷ ফিরাইবি ( মুখ 

ফিরাইবি )। 

৫-৬। স্পর্শ করিতে ( যখন মাধব তোকে স্পর্শ 

করিবে) ডু হাতে ণ্ত নিবারণ করিবি, প্রভু কথা 

কহিলে মৌন রহিবি। 
৭। সোপব--সমপণ করিব। আপি__-অপণ 

করিয়া । 

৮। সাধসে_সভয়ে। মোহে_ আমাকে । 

৭-৮। যুখন আমি (তোর ) হাত (তাহার ) 

হস্তে দিয়া সমর্পণ কত্রিব (তখন ) সভয়ে কাপিয়! 

উল্টিয়া আমাকে ধরিবি। 

৯০। ভএ- হইয়া । 

৯-১০। বিগ্ভাপতি কহে, এই রস ঠাট ( সমূহ ) 

কাম গুরু হইয়া পাঠ শিখাইবে। 

এই পাঠ পদকল্পতরুর। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে 

প্রভেধ আছে- 

হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ | 

পহিরণ অন্বরে ঝ'পিধি কেশ ॥ 

পহিলাহ যাঁয়বি শয়নক ওর। 

আঁধ নেহারবি বঙ্ষিম থোর ॥ 

যবে পিয়! করে ধরি লেউ নিজ পাশ। 

মৌনে রহিবি ধনি গদ গদ ভাষ ॥ 

পিয়। পরিরস্তনে মোড়বি অঙ্গ । 

নহি নহি বোলবি নয়ন বিভঙ্গ ॥ 

ভনই বিগ্যাপাতি কি কহ হাম। 

আপে গুরু হোই শিখায়ব কাম । 

“নহি নহি বোলবি নয়ন বিভঙ্গ” এই চরণের 

স্থানে “রস সময়ে পুন দেওবি ভঙ্গ” পাঠও দেখা 

যায়। 

গীতচিস্তামণিতে ভণিতার পূর্বে ছুইটী চরণ অন্ত- 
রূপ ।__ 

বছবিধ চাটু করয়ে যদি নাহ। 
বিহৃসি বুঝাওৰি রস নিরবাহ্ ॥ 



বিদ্যাপতি | 

প্রথম ছুই চরণেও একটু প্রভেদ আছে-_ 

শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেস। 

হুম শিখায়ব বচন বিশেষ ॥ 

পদকল্পলতিকায় ভণিতায় বিদ্তাপতির নাম নাই, 

কবিশেখর আছে। যেখানে যেখানে কবিশেখর 

আছে সেই সেই পদে প্রাচীন অথবা আধুনিক সংগ্রহ- 
কারগণ পরিবর্তন করিয়া বিগ্ভাপতি করিয়া দিয়াছেন । 

কবিশেখর যে বিগ্যাপ্তির উপাধি এ কথা লোকে 

বিশ্বৃত হইয়াছে । 

১৩৩ 

( দূতীর উক্তি ) 

তৌহর সাজনি পহিল পসার । 

হমরে বচনে করিঅ বেবহার ॥ ২। 

অমিঅক সাগর অধরক পাস। 

পওলে নাগর করব গরাস ॥ ৪ । 

ল্ভ ল্ভ কহিনী কহব বুঝাএ। 
পিউত কুগয়। গোমুখ লাএ ॥ ৬। 

পহিল পঢ়ঞ্োক ভলাকে ভাথ। 

তে উপহাস নহি গোপী সাথ ॥ ৮। 

মন্দ৷ কাজ মন্দে কর রোস। 

ভল পওলেহি অলপহি কর তোস ॥ ১০। 

নেপালের পু'খি। 

১। পসার- দোকান । বেবহার--ব্যবহার, 

দোকানের সওদা। 

১-২। সজনি, তোর প্রথম (নূতন) দোকান, 

আমার কথায় (শিক্ষা মত ) সওদ! করিবি। 

৩ পাশ-_পাশে। ৪1 পওলে-_পাইলে। 

৩-৪ 1 অধরের নিকটে অমুতসাগর, পাইলে 

নাগর গ্রাস করিবে। 

৫। লহু-_লঘু, ম্ছ। কহিনী--কথা । 

৮৫ 

৬। পিউত-_পান করে ।কুগয়ী-_কুগ্রামবাসী, 

অব্ববৃদ্ধি গ্রাম্য ব্যক্তি। গোমুখ--গোরুর মত মুখ। 
লাএ_ লাগাইয়া, দিয়া । 

৫-৬। মৃছু মৃহু কথায় বুঝাইয়। বলিবি, অরবুদ্ধি 
গ্রাম্য ব্যক্তি গরুর মত মুখ দিয়! পাঁন করে ( অর্থাৎ 

কৌশলে অধরামূত পান করিতে নিষেধ করিবি )। 

৭। পট়ঞ্ঠোক-_ প্রথম বিক্রয়, বউনি। 
৭-৮। ভাল লোকের হাতে বউনি হইলে গোগী- 

দিগের সঙ্গে ( মধ্যে) উপহাঁস হইবে না। 
১০। তোস-্পতুষট। 

৯-১* | মন্দ কাজে মন্দ লোক রাগ করে, ভাল 

লোক অন্ন পাইলেই তুষ্ট হয়। 

১৩৪ 

(রাধার উক্তি ) 

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম। 

হম নহি যাএব সে পিয়া ঠাম ॥ ২॥ 

বচন চাতুরি হম কিছু নহি জান। 

ইঙ্গিত ন বুঝিয় ন জানিয় মান ॥ ৪। 

সহচরি মিলি বনায়ত বেশ। 

বাধএ ন জানিয় অপন কেশ ॥ ৬। 

কভু নহি শুনিয় স্বরতক বাত। 

কৈসনে মিলব মাধব সাথ ॥ ৮। 

সে বরনাগর রসিক স্থুজান। 

হম অবলা অতি অলপ গেয়ান ॥ ১০ । 

বিষ্ভাপতি কহ কি বোলৰ তোয়। 

আজুক মীলন সমুচিত হোয় ॥ ১২। 
১। পরি্র- পরিত্যাগ কর।  তোহে-_ 

তোকে। পরণাম-_প্রণাম। 
২। ঠাম_-ঠাই, নিকট । 

১-২। হে সখি, তোকে প্রণাম (তোর পায়ে 

পড়ি ) আমাকে ছাড়িয়৷ দেঃ আমি সে প্রিয়তমের 

( মাধবের ) নিকট যাইব ন|। 
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৩-৪। বচনের চাতুরী আমি কিছু জানি না। 

ইঙ্গিত বুঝি না, মান জানি না। 
৫ | বনায়ত-_রচনা করে। 

৫-৬। সহচরীরা মিলিয়! (আমার ) বেশ রচনা 

করিয়া দেয়, আপনার কেশও বাধিতে জানি না। 

৭। স্থরতক--কেলির।: বাত--কথা। 

৭-৮। কখন কেলির কথা শুনি নাই, মাধবের 

সহিত কেমন করিয়া মিলিত হইব ? 

৯। সুজান- অভিজ্ঞ । 

৯-১৯*। সে নাগরশ্রেষ্ট, রসিক, অভিজ্ঞ আমি 
অবলা, অতি অল্পজ্ঞান ( বয়স অল্প বলিয়া )। 

১১-১২। বিগ্ভাপতি কহে, তোকে কি বলিব? 

আব্িকার মিলন সমুচিত হইবে । 

১৩৫ 

(রাধার উক্তি ) 

নজানিয় পেম রস নহি রতি রঙ্গ । 

কৈসে মিলব হম সুপুরুখ সঙ্গ ॥ ২। 

তোহর বচনে যব করব পিরীতি । 

হম শিশুমতি অতি অপযশভীতি ॥ ৪। 

সখি হে হম অব কি বোলব তোয়। 

তা সঞ্জে রভস কবন্ধ নহি হোয় ॥ ৬। 

সে বর নাগর নব অনুরাগ । 

পাঁচশরে মদন মনোরথ জাগ ॥ ৮। 

দরশনে আলিঙ্গন করব সোই। 

জিউ নিকসব যব রাখব কোই ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহ মিথই তরাস। 

গুনহ এসে নহ তকর বিলাস ॥ ১২। 
২। স্ুপুরুখ- সুপুরুষ | 

৬। তাহার সহিত মিলন কৌতুক কখনও হইবে 

বিচ্যাপতি। 

৭-৮। সে শ্রেষ্ঠ নাগর, তাহার) অনুরাগ নৃতন, 

মদনের পঞ্চশরে মনোরথ জাগরিত হুইবে। 

৯-১০। দর্শন হইলেই সে আমাকে আলিঙ্গন 

করিবে, যখন ( আমার ) প্রাণ বাহির হইবে (নিক- 

সব) (তখন) কেহ (আমাকে ) রক্ষা করিবে 

( রাখব )? 
১১-১২। বিদ্ভাপতি কহে, মিছামিছি ভয় ( পাই- 

তেছ ), তাহার বিলাস এরূপ নয়। 

১৩৬ 

(দূতীর উক্তি ) 

কাহে ডরসি সখি চলু হম সঙ্গ । 

মাধব নহি পরশব তুয় অঙ্গ ॥ ২। 

ইহ রজনী ফুল কানন মাঝ | 

কে এক ফিরত সাজি বন সাজ ॥ &। 

কুন্ুমক ঘোর ধনুক ধরি পানি। 

মারত শর বাল! জন জানি ॥ ৬। 

অতএ চলভ সখি ভিতর কুঞ্জ । 

ধহা রহ হরি মভাবলপুঞ্জ ॥ ৮। 

এত কহি আনল ধনি হরি পাস। 

পুরল বল্পভ স্থুখ অভিলাস ॥ ১০। 

গীতচিন্তীমণি। 

১-২। সখি, কেন ভয় পাইতেছিস্, আমি সঙ্গে 

যাইতেছি। মাধব তোর অঙ্গ স্পশ করিবে না । 

৪। কে এক জন বহু সাজে সজ্জিত হইয়! 

ফিরিতেছে। 

৫-৬। কুন্থমের ঘোর ধনুক হস্তে ধরিয়া, বাল! জন 

জানিয়া শরাঘাত করে। 

৭-৮। সখি, অতএব কুঞ্জের ভিতর চল, যেখানে 

মহাবলপুঞ্জ হরি থাকেন। পু 

১*। বল্পভের (মাধবের ) সুখ, অভিলাষ ু র্ণ 

হুইল। 



বিদ্যাপতি। 

১৩৭ 

(দূতীর উক্তি ) 

পরিহর মনে কিছু ন কর তরাস। 

সাধস নহি কর চল পিয় পাস ॥ ২। 

দুর কর দুরমতি কহলম তোয়। 

বিনু দুখে সুখ কব নহি ভোঁয় ॥ ৪। 
তিল আধ ছুখ জনম ভরি স্বখ। 

ইথে লাগি ধনি কি হোইয় বিমুখ ॥ ৬। 

তিলা 'এক মুনি রন ছু ন্য়ান। 

রোগি করয় জনি গুখধ পান ॥ ৮। 

চল চল সুন্দরি কর5 সিঙ্গার । 

বিদ্যাপতি কহ এহি সে বিচার ॥ ১০। 

১। পরিভর-- ভয় ত্যাগ কর। 

১1 সাধস--আতম্ক, আশঙ্কা । 

৩। ডরমতি-দর্মতি, ঢব্ব,দি। 
আমি কহিলাম। 

৪। কবহি-_ কখনও । 

৬। কিয়ে- কি, কেন। 

৭। মুনি- মুদিয়া। 

৯। সিঙ্গার - শুঙ্গার, বেশ। 

কহলম-_ 

১৩৮ 

(দৃতীর উক্তি) 

সয়ন সীম রহি আবে। 

ছুর কর সে সব সকল সভাবে ॥ ২। 

মুখ অবনত তেজ লাজে। 

কত মহি লিখসি চরন বেআজের্খ ৪। 

রাজা, রুহ পিআ পাসে । 

অর্ভিনৰ গম তেজহ তরাসে ॥ ৬।. 

৮৭ 

পিআ! সঞ্রে॥ পহিলুকি মেলী। 

হোউ কমলকে অলি কেলী ॥ ৮। 

তরতম তঞ্চে কর দূরে । 

ছৈল ইছহি ছোড়হ মোর চীরে ॥ ১০ । 
বিদ্ভাপতি কৰি ভাসা । 

অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসা ॥ ১২। 

নেপালের পু খি। 

১। রহি- হিয়া, থাকিয়া। আবে-_এখন। 

২। সভাবে স্বভাব। 

১-২। এখন শয্যার সীমায় ( পাঁশে ) থাকিয়! সে 

সকল স্বভাব দুক্ন কর (এখন শয্যার নিকটে আসিয়াছ, 

পূর্ব্বের লজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ কর)। 

৪। বেআজে--ব্যাজ, ছলনা । 

৩-৪। অবনত মুখে লজ্জা ত্যাগ কর, ছলনাপূর্ব্বক 
চরণ দ্বারা (পদের অন্ুলি দিয়া) মহীতলে কত 

লিখিতেছ ? 

৫-৬। রামা, প্রিয়তমের পাশে থাক, অভিনব 

মিলনে ত্রাস ত্যাগ কর। 

৭। গপহিলুকি--প্রথম। মেলী-__মিলন। 

৭-৮। প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম মিলন, কমলের 

সহিত অলির কেলি হউক। 

৯। তরতম--তারতম্য, সংশয় । ত্ঞে-তুই, 

তুমি। ১০1 ছৈল--রসিক। ইছহি- ইচ্ছা 
করিতেছে। 

৯-১০। তুমি সংশয় ঃদূর কর, রসিক (মাধব ) 
ইচ্ছা করে ( তোমাকে চায় ), আমার বন্ত্র ছাড়। 

১১। ভাসা- ভাষণ । 

১১-১২। বিস্তাপতি কবি কহে, অতিনব মিলনে 

ত্রাস ত্যাগ ক্লর। 



৮৮ বিগ্যাপতি। 

মাধবের শিক্ষ। | 

১৩৯ 

(দূতীর উক্তি) 

হমে দরসইতে কত বেশ করু 

হমে হেরইতে তনু ঝাপ। 

স্থরত শিঙ্গারে আজু ধনি আওলি 

পরশইত থর থর কাঁপ ॥ ২। 

শুনহে কাহ্ু, কহিয় অবধারি। 
সকল কাজ হম বুঝল বুঝায়ল 

ন বুঝল অন্তর নারি ॥ ৪ | 

অভিনব কাম নাম পুন শুনইতে 

রোখত গুন দরসাই | 

অরি সম গঞ্জএ মন পুন রঞ্জএ 
অপন মনোরথ সাই ॥ ৬। 

অন্তরে জিউ অধিক করি মানএ 

বাহর ন গনএ তরাসে। 

কহ কবিশেখর সহজ বিষয় রত 

বিদগধ কেলি বিলাসে ॥ ৮। 
পদকল্পতরু ৷ 

১-২। আমাকে দেখাইয়া! কত রকম বেশ করে, 

আমাকে দেখিয়া তাহার অল আনন্দ উথলিয়! উঠে, 
(কিন্ত) আজ সুরত শূঙ্গারে ( বেশে ) আসিয়া, স্পর্শ 

রিবা মাত্র থর থর কাপিতেছে। 

৩। কহিয় অবধারি-_নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি। 

৪। সকল কাজ বুঝিলাম, (তাহাকে ) বুঝাই- 
ৰ লাম, কিন্তু নারীর অন্তর বুঝিল ন!। 

৬ সাই--সে। 

£-৬। নূতন (প্রথম ) কদপের নাম গুনিতেই 

'& (কলা) গুণ দেখাইয়া রোষ প্রকাশ করে; সে 

শর হায় গঞ্জন। করে, আবার আপনার মনোরথে 

; মনোরঞ্জন করে। 

৭-৮। অন্তরে প্রাণের অধিক করিয়! মানে, 

বাহিরে ত্রাসে গণন! (প্রকাশ ) করে না । কবিশেখর 

কহে, বিদগ্ধ স্বভাবতঃ কেলিবিলাস বিষয়ে অনুরক্ত | 

১৪৮০ 

( দূতীর উক্তি ) 

জাবে ন মালতি কর পরগাস। 

তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস ॥ ২। 

লোভ পরীহরি সূণহি রাক। 

ধকে কি কেও কুঅ ডূব বিপাক ॥ 8। 

তেজ মধুকর এহন অনুবন্ধ | 

কোমল কমল লীন মকরন্দ ॥ ৬। 

এখনে ইছমি এহন সঙ্গ । 

ও অতি সৈসবে ন বুঝ রঙ্গ ॥ ৮। 

কর মধুকর তোহে দিঢ় গেআন। 

অপনে আরতি ন মিল আন ॥ ১০। 
নেপালের পু খি। 

১। জাবে-যাবৎ। ২। তাবে-_তাবৎ। 

১-২। যাবৎ মালতী প্রকাশ করে না (বিকসিত 

হয় না ) তাবৎ তাহাতে মধুকর বিলাস করে না] । 

৩। হুনহি- শৃন্ত, অর্থশূন্ত।  রীক--রঙ্ক, 

দরিদ্র। ৪। ধকে-_বেগে, সহসা । কুঅ-_কুপ। 

৩-৪। অর্থশৃন্ত দরিদ্র লৌভ পরিত্যাগ করিবে, 

সহস! কি কেহ কৃপে ডুবিয়া বিপদগ্রস্ত হয়? 

৫-৬। মধুকর (মাধব) এমন চেষ্টা ত্যাগ কর, 
কোমল কমলে মকরন্দ লীন রহিয়াছে । 

৭-৮। এক্ষণে এমন সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছ, ও 

(রাধা ) অত্যন্ত শিশু, রঙ্গ বুঝে না। 

৯। দিঢ়-দৃঢ়। 

৯-১০। মধুকর তুমি দৃঢ় ভ্ঞান কর, আপনার 
আর্তি (প্রবল অনুরাগ ও কাতরতা ) অপরে পায় 
না। 



বিগ্ভাপতি। 

১৪১ 

( দূতীর উক্তি) 

শুন গুন সুন্দর কহ্নাই। 
তোহে সৌপল ধনি রাই ॥ ২। 

কমলিনি কোমল কলেবর । 

তু সে ভূখল মধুকর ॥ ৪। 

সহজে করবি মধুপান। 

ভূলহ জনি পাঁচবান ॥ ৬। 

পরবোধি পয়োধর পরশিভ । 

কুপ্তর জনি সরোরুহ ॥ ৮। 

গনইতে মোতিম ভারা । 

ছলে পরশবি কুচভারা! ॥ ১০ । 

ন বুঝএ রতিরসরঙ্গ । 

খনে অনুমতি খনে ভঙ্গ ॥ ১২। 

সিরীস কৃসুম জিনি তনু 

থোরি সহবি ফুল ধনু ॥ ১৪। 

বিদ্ভাপতি কৰি গাব। 

দুতিক মিনতি তুয় পাৰ ॥ ১৬। 

৪ | ভুখল-ক্ষধিত। 

৫-৬। সহজে (ম্বাভাবিক রূপে) মধুপান করিবি, 

যেন মদ্দনকে ভুলিয়! যাইবি। 
৭-৮। সাম্বন। করিয়া পয়োধর স্পর্শ করিবি, যেমন 

কু্ধীর কমলকে (স্পশ করে)। 

৯-১০ | মুক্তাহার গণন! করিবার ছলে কুচভার 

স্পর্শ করিবি। 

১২ ক্ষণে সম্মতি দেয় ক্ষণে পলায়ন করে। 

১৪ কনর্প অল্পে অল্পে সহা করাইবি। 

১৫। গাব-_গান করে 

১৬। পাব পদে। 

৯২ 

৮৯ 

১৪২ 

( দূতীর উক্তি ) 

বারি বিলাসিনি জতনে আনলি 

রমন করব রাখি । 

জৈসে মধুকর কুস্থম ন তোল 
মধু পিব মুখ মাথি ॥ ২। 

মাধব করব তৈসনি মেরা । 

বিনু হকারে ভুঅ নিকেতন আৰএ 

দোসরি বেরা ॥ ৪ 

সিরিসি কুহ্থম কোমল ও ধনি 

তোহনহু কোমল কাহ্ু। 

ইঙ্গিত উপর কেলি জে করব 

জে ন পরাভব জান ॥ ৬। 

দিনে দিনে দুন পেম বঢ়াওব 
জৈসে বাঢ়সি স্ুসসী | 

কৌতুকহু কিছু বাম ন বোলব 
নিঅর জাউবি হসী ॥ ৮। 

নেপালের পু থি। 

১। রাখি--রক্ষা করিয়া। ২। তোল-_ 

তোড়, ভাঙ্গে । 

১-২। বাল! বিলাসিনীকে যত্বপূর্বক আনিলাম, 

রক্ষা করিয়া উপভোগ করিবে, যেরূপ মধুকর কুসুম 
ভাঙ্গে না, মুখ মাখিয়! মধু পান করে। 

৩। মেরা-মেলা। ৪ হকার আহ্বান, 

ডাক। 

৩-৪। মাধব, সেইরূপ মিলন করিবে (তাহাকে 
এরূপ আদর সম্ভাষণ করিবে) (যাহাতে) বিনা 

আহ্বানে ( স্বেচ্ছাপূর্ববক ) দ্বিতীয় বার তোমার নিকে- 
তনে আসে । 

৫-৬। সে নারী শিরীষ কুসুমের গ্ভায় কোমল, 

কানাই তুমিও কোমল, ইঙ্গিতের উপর কেলি করিবে 
যাহাতে পরাভব ন! জানিতে পারে। 



৪১০ 

৭। বচঢ়াওব-_বাড়াইবে। ৮। বাম--মন্গ, 

অগ্রসন্ন। নিঅর--নিকট। জাউবি-_-যাইবে। 

৭-৮। দিনে দিনে ছ্িগুণ প্রেম বাড়াইবে যেরূপ 

সুন্দর শশী বাড়ে, কৌতুক করিয়া মন্দ কথা বলিবে 
না, নিকটে হাসিয়া যাইবে। 

১৪৩ 

(দৃতীর উক্তি ) 
বুঝব ছয়লপন আজ । 

রাহি মনি রতনে আনল অতি যতনে 

বঞ্চি সব রমণি সমাজ ॥ ২। 

শিরিষ কুসুম তনি অতি স্কমার ধনি 

আলিঙ্গব দৃঢ় অনুরাগে । 

নির্ভয়ে করব কেলি কেহো নহি বুঝ মেলি 

ভমর! ভরে মাজরি ন ভাগে ॥ ৪। 

পিরীতিক বোলে নিয়রে বঈসাওবি 

নখ হানি আনব কোল । 

নহি নহি করি ধনি কপটে ভুলবি জন্ম 

যদি কহ কাতর বোল ॥ ৬। 
গীত চিন্তামণি। 

১। ছয়লপন--রসিকপণা । 

৩। তনি--তন্। ৪। কেহো নহি বুঝ মেলি 

অপর কেহ মিলন বুঝিতে পারবে না। ভাগে 
ভাঙ্গে। 

৫-৬। পিরীতির কথ! (বলিয়া ) নিকটে বসাইবে, 
নথাঘাত করিয়া কোলে আনিবে। যদিধনী নানা 

করিয়া কপটে কাতর কথ! কয় (তাহাতে ) ভূলিবে 

না। 

১৪৪ 

( দূতীর উক্তি ) 
কোমল তম্মু পরাভবে পাওব 

তেজি ন হুলবি তেঁন। 

বিদ্াপতি। 

ভমর ভরে কি মাজরি ভীগএ 

দেখল কতনু কেন ॥ ২। 

মাধব বচন ধরব মোর । 

নহী নহি কয় ন পতিআএব 

অপদ লাগত ভোর ॥ ৪। 

অধর নিরসি ধুসর করব 
ভাব উপজত ভল! । 

খনে খনে রতি রভল অধিক 

দিনে দিনে সসি কলা ॥ ৬। 
নেপালের পু.খি। 

১। হলবি-_যাইবে। তেঁহ--তাহাতে ৷ 

২। মাজরি_-মগ্জরী | ভাগএ-_ভাঙ্গে । কতছ--- 

কোথাও । 

১-২। কোমল দেহ পরাভব পাইবে তাহাতে (সেই 

আশঙ্কায়) ত্যাগ করিবে ( করিয়া যাইবে ) না। কেহ 

কোথাও কি দেখিয়াছে যে ত্রমরের ভরে মগ্জরী ভাঙ্গে ? 

৪। অপদ- অস্তানে। ভোর- ভ্রম । ূ 

৩-৪। মাধব, আমার কণ৷ রাখ, না না করিলে 

বিশ্বাস করিবে না, অস্থানে ভ্রম হইবে ( যাহাতে ভ্রম 

ওয়া উচিত নয় তাহাতেই ভ্রম হইবে )। 
৫। নিরসি-_রস শৃন্ করিয়া । 

৫-৬। অধর নীরস করিয়া ধুসর করিবে (তাহাতে) 

ভাল ভাব পন হইবে, ক্ষণে ক্ষণে রতি আনন্দ 

অধিক হইবে (যেমন ) দিনে দিনে শশী কলা ( বর্ধিত 

হয় )। 

১৪৫ 

(দৃতীর উক্তি) 

সহজহি তনু খিনি মাঝ বেবি সনি 

সিরিসি কুসুম সম কায়। 

তোহে মধুরিপুপতি কৈসে কএ ধরতি রতি 
অপুরুব মনমথ মায়া ॥ ২। 



বিগ্যাপতি। 

মাধব পরিহর দুঢ় পরিরস্তা 

ভাগি জাঞত মন জীব সঞ্চে মদন 

বিটপি আরম্তা ॥ &1 

দৈসব অছল সে ডরে পলাএল 
জৌবন নূতন বাসী । 

কামিনি কোমল পান্তন পচসর 

ভএ জন্ম জাহ উদাসী ॥ ৬। 

তোহর চতুর পন জখনে ধরতি মন 

রস বৃঝতি অবসেখি । 

এখনে অলপ বুধি ন বুঝ অধিক স্ধি 
কেলি করব জিব রাখি ॥ ৮। 

তোহে জে নাগর মানও ধনি জিব সনি 

কোমল কীচ সরীরা । 

তে পরি করব কেলি জে পুনু হোম মেলি 
মূল রাখ বনিজারা ॥ ১০ । 

হমরি অইসনি মতি মন দএ স্তন দুতি 

দুর কর সবে অন্ুতাপে | 

জাক্রো অতি কোমল তৈমও ন ঢরি পল 

কবন্ত ভমর ভরে কাপে ॥১২। 

নেপালের. পু'খি। 

১। বেবি_ছুই। সনি-তুল্য। 

১-২। ম্বভাবতঃই ক্ষীণ তন্ন, মধ কটি ) যেন 

( ভাঙ্গিয়া) ছুই খানি (হুইয়া গিয়াছে ), শিরীষ 

কুসুম তুল্য কায়। তুমি মধুরিপুপতি, কেমন করিয়া 

(তোমার ) রতি ধারণ করিবে; মন্মথের মায়া 

অপূর্ব । 

৩-৪। মাধব, দৃঢ় আলিঙ্গন পরিহার করিবে। 

মনে হয় প্রাণের সহিত মদন বিটগীর মূল (আরম্ত ) 

ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
৫। অছল-_আছিল। ৬। পাহুন-_(প্রাদুণ 

শবা হইতে) অতিথি। পচসর- _পঞ্চশর, মদন । 

ভএহইয়া। জাহ-যাঁইও। 

৯১ 

৫-৬। শৈশব ছিল, সে ভয়ে পলায়ন করিল, 

যৌবন নূতন নিবামী ( যৌবন তাহার দেহে সম্প্রতি 
আসিয়াছে ), যেন উদাসী হইয়া যাইও না (এ কথা 

যেন বিস্বৃত হইও ন! )। 

৭1 অবসেখি--অবশেষ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে । 

৮। মুধি_ চৈতন্য, জ্ঞান। 

৭-৮। তোমার (তোর ) চতুরপনা যখন মনে 

ধরিবে ( বুঝিবে ) তখন সম্পূর্ণ রূপে রস বুঝিবে। 

এখন অল্প বুদ্ধি, বুঝিবার ( মত ) অধিক জ্ঞান নাই, 
জীবন রাখিয়া কেলি করিবে। 

৯। মানও-- মানিবে, বিবেচনা করিবে। 

১*। তে পরি-সেই রূপে। মৃল--মূল ধন। 
বনিজারা-__বাণিজ্যকর, সদাগর । 

৯_-১০। তুমি নাগর, ধনীর জীবনের স্ায় 

(তাহার ) দেহও কোমল কাচা বিবেচন। করিবে । 

সেইরূপে (এমন করিয়া) কেলি করিবে যাহাতে 

পুনরায় মিলন হয়; সাগর মুল ধন রক্ষা করে। 

১৯। ঢরি পল- ঢলিয়৷ পড়ে। কাপে--কপ, 

সর (যাহার কলম হয় )। 

১১-১২। (কবির উক্তি) হে দূতি, মন দিয়া 
শুন, আমার এরূপ মনে হয় (যে) সমস্ত অনুতাপ 

দুর কর। ক যদিও অত্যন্ত কোমল তথাপি ভ্রমরের 
ভরে ঢলিয়া পড়ে না। 

১৪৬ 

(দুতীর উক্তি ) 

প্রথম সমাগম ভূখল অনঙ্গ | 

ধনি বল জানি করব রতিরঙ্গ ॥ ২। 

হঠ নহি করবে আইতি পাঁএ। 

বড়েও ভূখল নহি দু কওরে খাএ॥ ৪&। 

চেতন কাহু তৌহহি 'যদি আঘি। 

কে নহি জান মহতে নব হাথি ॥ ৬। 



৯২ 

তুয় গুণ গন কহি কত অনুবোধি | 

পহিলহি সবহি হললি পরবোধি ॥ ৮। 

হঠ নহি করবে রতি পরিপাটি। 

কোমল কামিনি বিঘটতি সাঁটি ॥ ১০। 

জাবে রভস সহ তাবে বিলাস। 

বিমতি বুঝিঅ জঞ্চে নজা এব পাস ॥ ১২। 

ধসি পরিহরি নহি ধরবিএ বান । 

উগিলল চন্দ গিলয় জনি রা ॥ ১৪। 
ভনই বিষ্ভাপতি কোমল কীাতি। 

কৌশল সিরিস স্তম অলি ভীতি ॥ ১৬। 
তালপত্রের পুখি। 

১। ভূখল--ক্ষুধিত। 

১-২। প্রথম মিলন কালে অনঙ্গ ক্ষুধিত, ধনীর 

বল জানিয়! রৃতিরঙ্গ করিবে । 

৩। আইতি--আয়ত্ত, অধীন । 

৪। কওরে_ গ্রাসে । 

৩-৪। আয়ত্ত পাইয়া বল (গ্রকাশ) করিও না, 

অতান্ত ক্ষুধিত হইলেও ( কেহ ) ছুই গ্রাসে খায় না। 
৫। আঘথি-_অস্তি, হও । 

৬। মহতে-_-মাভুত। নব--নম হয়। 

৫-৬। কানাই, তুমি যদি চতুর হও, কে না জানে 

যেমাহুতের নিকট হস্তী নত্র হয়? (হৃস্তীকে যে 

কৌশলে বশ করিতে হয়, বলে হয় না, এ কথা কোন 

মাহুত না! জানে )? 

৭৮। তোমার (তোর ) গুণ সমূহ কহিয়া কত 

বুঝাইয় প্রথমে সকলে (সখীরা) প্রবোধ করিয়া গেল। 
৯। পরিপার্টি_ক্রম। 

১০। বিঘটতি-_-বিপরীত ঘটিবে। সাটি__শাস্তি। 

৯-১০। বল করিলে রতির ক্রমানুযায়ী আনন্দ 

হইবে না, কোমল কামিনীর শাস্তি হইবে। 

১১০১২ 1 যাবৎ বেগ সহা করে (কোন রূপ 

উৎপীড়ন না হয় ) তাবৎ বিলাস (করিবে )। যদি 
অসম্মতি বুঝ নিকটে যাইও না। 

বিদ্ভাপতি। 

১৩। ধসি_ বেগে ধাবিত হইয়া । 

১৩-১৪। ছাড়িয়া দিয় (আবার) বেগে দৌড়িয়া 

বাহ ধরিবে না, যেন রাহ চন্ত্রকে উদদীর্ণ করিয়া 

(আবার ) গ্রাস করে। 

১৫। কাতি-_কান্তি। 

১৬। সিরিস-শিরীব। স্থুম-স্ুমনস্, পুষ্প। 

১৫-১৬। বিগ্যাপতি কহিতেছে, কোমল কাস্তি 

(নায়িকাকে ) শ্রিরীষ পুম্পে অলির গ্তায় কৌশলে 

(উপভোগ করিবে )। 

মিলন | 
১৪৭ 

( সথীতে স্ীতে কথা ) 

স্বন্দরি চললিহ পন ঘর না। 

চদিশ সখি সব কর ধর ন| ॥ ২। 

জাইতন্ লাগ্ড পরেম ডর না । 

জইসে সসি কাপ রাভ ডর ন| ॥ ৪। 

জইতেহি ভার টুটিএ গেল না। 
ভঁষন বসন মলিন ভেল না ॥ ৬। 

রোএ রোএ কজলি বহায় দেল না। 

আদহ্কহি সিন্দুর মেটায় গেল না ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি গাওল না । 

দুখ সহি সহি সুখ পাওল না ॥ ১০। 

মিথিলার পদ। 

১। চললিহ-_-চলিল। না-_ছন্দপূরণে 

( অর্থশূন্ত )। 
২। চহ্ুদিশ-_-চৌদিক। 

১-২। সুন্দরী 'প্রভগৃহে চলিল ) চৌদিকে সখিগণ 
হস্ত ধারণ করিল। 

৩। জইতছ-_যাইতে। লাগু-_লাগে, লাগিল। 
পরেম-_প্রেম। ডর--আতঙ্ক। 



বিষ্ভাপতি। 

৪1 কাপ--কাপে। 

৩-৪। যাইতে ( পথে )/প্রমাতঙ্ক (গ্রাথম মিলনে 

পূর্বাতঙ্ক ) লাগিল ( উপস্থিত হইল ), যেমন রান্ৃভয়ে 

শশী কাপে। 

৫। জইতহি-- যাইবা মাত্রঈ । 

৫-৬। যাইবা মারঈ (গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্রই) 

হাঁর ছিন্ন হইল, ভূষণ বসন মলিন হইল । 

৭। রোএব. কীদিয়া। কজলি -কম্জল। 

বহায়--ভাসাইয়।। . বহায় গেল- গ্রিয়াসনের 

সংস্করণে প্ৰভাঁয় দেল” ; "নর্থ এক--দহায়- -ভাসিয়া। 

৮। আদস্ক__আত্ম্ক | 

৭-৮। কীঁদিস্া কাঁদিয়া কজ্জল ভাসাইয়া দিল। 

ভয়ে (কাঁদিতে কাদিতে টক্ষ মুছিবার সময় কিনা 

মাথায় কাপড় দিতে ) সিন্দর মৃছিযা ফেলিল। 

বিগ্বাপতি গ্াহিয়া কহিতেছে, হ£খ 

সহিয়া! সহিয়া ( অবশেষে ) সুখ পাইল (বহু ছুঃখের 

পর প্রথম মিলন রূপ সুখ পাইল )। 

৯০১০ | 

১৪৮ 

(রাধার উক্তি ) 

অহে সখি অহে সখি লই জন্য জানে । 

হম অতি বালিক আকুল নাতে ॥ ১। 

গোট গোট সখী সভ গেলি বহরায় । 

বজর কবাড় পন্ত দেলঙ্তি লগায় ॥ ৪। 

তেহি অবসর পন্ত জাগল কন্তে। 

চীর সম্তারলি জীউ ভেল অন্তে ॥ ৬। 

নহি নহি করে নয়ন ঢর নোরে.। 

কাচ কমলা ভমরা ঝিক ঝোরে ॥ ৮। 

জইসে ডগমগ নলনিক নীরে। 

তইসে ডগমগ ধনিক শরীরে ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুনু কবিরাজে । 

'আগি জারি পুনু আগিক কাজে ॥ ১২। 
মিথিলার পদ। 

৪৯১৩ 

১। লই--লইয়া। জাহে -_যাইও। 

২। বালিক-_-বালিকা। আকুল--কামাকুল। 

নাঙে--নাথ । 

১-২। হে সখি, হে সখি, (আমাকে ) লইয় 

যাইও না, আমি অতান্ত বালিকা, নাথ কামাসক্ত । 

৩। গোট গোট---গুটি গুটি, একে একে। 

বহরায়_-বাহির হইয়া । 

৪। বজর--বজ। কবাড়__কবাট। দেলন্ছি-_ 

পিলেন। লগায়-_-লাগাইয়া, বন্ধ করিয়া । 

৩-৪। একে একে সখীরা সকলে বাহির হইয়া 

গেল, প্রন বব কবাট বন্ধ করিগ্া দিলেন । 

৫।| তেভি--সেই। অবসর-স্থযোগ। কস্তে 

--কান্ত। 

৬। সম্ভারলি-_সামলাইতে | 

৫-৬। সেই সুযোগে প্রত কান্ত জাগিল ( কাম।- 

কুল হইল ), বস্ত্র সামলাইতে (আমার ) প্রাণান্ত 

হইল। 

৭। টঢর-বছে। ৮1 কমলাঁ_কমল। 

ঝোরে--টানাটানি, ব্যস্ততা প্রকাশ। 

৭-৮ | ( আমি ) না, না, বলিতে লাগিলাম, চক্ষে 

জল বাঁহতে লাগল); ভ্রমর কাঁচা কমল ( পদ্ম- 

কলি) (লইয়া ) টানাটানি করিতে লাগিল। 

৯। নলনীক- পগ্সের, পন্মপ্জে। 

৯-১০। পদ্মপত্রে জল যেমন টলমল করে, ধনীর 

শরীর সেইরূপ কম্পিত হইল। 

১১-১২। কবিরাজ বিগ্ভাপতি কহিতেছে, গুন, 
আগুনে পুড়িলে আবার আগুনের কাজ হয় (জাল! 

নিবারণের জন্য )। 

বঙ্গদেশের সঙ্কলনে নিয়োদ্ধ ত পাঠীস্তর প্রচলিত 
আছে-__ 

বিক 

এ মখি এ সথি লই জন যাহ। 

মুগ অতি ঘালী সে আরত নাহ ॥ 

পাশ যাইতে জীউ মোর কাপে। 

কাচা কমলে জমর কর ঝাপে। 



৯৪ 

ছুরবল দেহ মোর ঝাপল চীর়। 

জনি ডগমগ করে নলিনীক নীর ॥ 

মাই হে কি সহত জীষ কি শীতি। 

কোন বিহি সিরজিল পাঁপিনি রাতি ॥ 

ভনই বিদ্যাপতি তখনক ভান। 

কোন ন দেখত সখি হোত বিহ্বান ॥ 

এই ভণিতা অপর মৈথিল পদে এই আকারে 

দেখিতে পাওয়া যায়__ 
বিস্যাপতি কধি তখনুক ভান। 

কেও ন কহে সখি হোয়ত বিহান ॥ 

১৪০ 

( দূতীর উক্তি ) 
অথিক নবোঢা সহজহি ভীতি । 

জআইলি মোর বচনে পরতীতি ॥ ২। 

চরণ ন চলএ নিকট পন্থ পাস। 

রহলি ধরনি ধরি মান তরাস ॥ ৪। 

অবনত আনন লোচন বারি । 

নিজ তনু মিলি রহলি বরনারি ॥ ৬। 

নেপালের পুখি। 

১। অথিক--য়। 

১-২। নবোঢ়া ম্বভাবতঃই ভীতা, আমার কণা 

বিশ্বাস করিয়া আসিল 

৪। মান- মানিয়!। 

৩-৪। প্রভুর নিকটে যাইতে চরণ চলে না, ত্রাস 

মানিয়া ( চরণ ) ধরণী ধরিয়া রহিল। 

৫-৬। নারীশ্রে্ঠ অবনত আননে, চক্ষু ফিরাইয়!, 

নিজ দেহে মিলিত হইয়! রহিল (লজ্জায় যেন নিজের 

অঙ্গে লীন হুইয়া গেল )। 

১৫৩ 

( সথীতে সত্ীতে কথ ) 

কতে অনুনয়ে অনুগত অনুবোধি। 

পতিগৃহ সথিহ্নি সোআউলি বোধি ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

বিমুখি স্থৃতলি ধনি হুমুখি ন হোএ। 

ভাগল দল বহুলাবএ কৌএ ॥ ৪ 

বালভু বেসনি বিলাসিনি ছোটি । 

মেলি ন মিলএ দেলন্ হিম কোটি ॥ ৬। 
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ। 

বাদর তর সসি বেকত ন হোএ ॥ ৮। 

ভূজ জুগ চাপ জীব জৌ সীচ। 
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাচ ॥ ১০ । 

লগ নহি সরএ করএ কসি কোর। 

করে কর বাঁহি করহি কর জোর ॥ ১২। 

এত দিন সইসবে লাওল সা । 
অব গএ মদনে পঢ়াওৰ পাঠ ॥ ১৪ । 
গুরুজন পরিজন ছুঅও নেবার । 
মোহরে মুদল অচ মদন ভডার ॥ ১৬। 

ভনই বিদ্ভাপতি এহো৷ রস ভান। 

রাএ মিবসিংহ লখিমা বিরমান ॥ ১৮। 

তালপন্দ্রের পুথি । 

১। অন্ুবোধি__বুঝাইয়। 
২। সোআউলি-_-শয়ন করাইল। 

প্রবোধ দিয়া, সাস্বনা করিয়া । 

১-২। কত অনুগত হইয়া, অনুনয় করিয়া, বুঝাইয়া, 

সথীগণরোধাকে)সাস্বন! করিয়! পতিগৃহে শয়ন করাইল। 
৩। বিমুখি-_মুখ ফিরাইয়া। স্থমুখি_ সম্মুখীন 

(ত্ত্রীং)। ৪1 ভাগল--পলায়িত। দল-_সৈম্ত। 

বহুলাবএ_ ফিরায়। কোএ--কেহ। 

৩-৪। ধনী মুখ ফিরাইয়! শয়ন করিল, সম্মুখে মুখ 
ফিরায় না 3 পলারিত সৈন্ত কেহ কি ফিরাইতে পারে ? 

৫। বালতু--বল্টত। বেসনি_ তরুখ, বয়স্থ। 
৬1 হিম-__হেম, স্বর্ণ। 

৫-৬। বল্পত তরুণবয়স্ক, নায়িকা ( বিলাঁসিনী ) 
ছোট, কোটি স্বর্ণ দিলেও মিলিয়া মিলে না (মিলনে 
সম্মত হয় না )। 

বোধি-_ 



বিদ্তাপতি । 

৭ ঝপাঁএঢাকিয়া। ধর-রাখে। গোএ 

-গোপন করিয়া । 

৮। বাদর--মেখ। 

৭-৮। বসনে মুখ ঢাকিয়! লুকাইয় রাখে, মেধের 
(নীল বসনের ) তলায় শশী ( মুখ ) ব্যক্ত হয় না। 

৯। চাপ-চাপিয়া রাখে । জীব-_জীবন। 

জৌ--যেন। সীচ-_সঞ্চয়, রক্ষা করে। ১৯1 কোরী 

--কোরা, নবীন । কীচ-কাচা। 

৯-১০ | ভূঁজ যুগলে চাপিয়া নবীন কাঁচা কাঞ্চন 

(গঠিত ) কুচ জীবনের ন্যায় রক্ষা করিতেছে। 
১১। লগ - নিকটে । সরএসরে, সরিয়া 

আসে। করএ--করিলে। কদি-_কসিয়া, বল 

পূর্বক। কোর ক্রোড়। ১২। বাহি-_বীধি। 

করহি--করে। জোর--জোড়া । 

১১-১২। বলপুর্ধক ক্রোড়ে করিলে নিকটে 

সরিয়া আসে না, করে কর বদ্ধ করিয়া ( অগ্নুলি বদ্ধ 

হইয়া ) ভাত জোড় করে। 
১৩। লাওল-_আনিল। 

১৪। অব--এখন। গএঞ গিয়া । 

পড়াইবে। 

১৩-১৪। এত দিন শৈশব সঙ্গে আনিল, এখন 

মন গিয়া পাঠ পড়াইবে। 

১৫। ছুঅও-_ছুই | নেবার-_নিবারণ, শাসন । 

১৬। মোহরে--মোহর দিয়া । মুদল মুদ্রিত, 

বন্ধ। অছ--আছে। 

১৫-১৬। গুরুজন (ও) পরিজন উভয়েরই শাঁসনে 

মধনের ভাগার মোহর দিয়া বন্ধ আছে। 

১৭। ভান-জ্ঞান। ১৮। বিরমান- রমণ, 

বল্পত। 

১৭-১৮। বিস্তাপতি কহে, লখিমার বল্পত রাজা 

শিবসিংহের এই রসের জ্ঞান আছে। 

এই পদে বঙ্গদেশের পাঠে বিকৃতি ঘটিয়াছে। 

সাঠ--সাথ, সঙ্গে। 

পঢ়াওব-__ 

৯৫ 

১৫১ 

(সথীতে সথীতে কথ! ) 

ধনী বেয়াকুলি কোমল কন্ত। 

কোন পরবোধব সখি পরজন্ত ॥ ২। 

সখী পরবোধি সেজ বব দেল । 

পিয়! হরষি উঠি কর ধএ লেল ॥ ৪। 

নহি নহি করয় নয়ন ঢরু নোর। 

সৃতি রহলি ধনি সেজক ওর ॥ ৬। 

ভনই বিষ্যাপতি হে জুবরাজ। 

সভ সঞ্চে বড় থিক আখিক লাজ ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১। বেয়াকুলি_ ব্যাকুল । কন্ত--কাস্তি। 

২। পরবোধব-__ প্রবোধিবে, সান্ত্বনা করিবে। 

পরজন্ত- পধ্যস্ত, শেষ পধ্যস্ত। 

১-২। কোমলকাস্তি ধনী ব্যাকুল ( হইয়াছে ), 
শেষ পর্য্স্ত কে সথীকে সান্বনা করিবে? 

সখী সাম্বনা করিয়া যখন শয্যায় দিল 

(শয্যার নিকটে লইয়! গেল ) ( তখন ) প্রিয় (নায়ক) 

আনন্দে উঠিয়া হাত ধরিয়া লইল। 

৫| ঢরু-_ প্রবাহিত হইল। ৬। 

স্প্শয্যার। 

৫-৬। না না করিতে (বলিতে ) নয়নে অশ্রধারা 

বহিল, ধনী শয্যার সীমায় (ধারে) শয়ন করিয়! 

রহিল । 

৭-৮। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, হে যুবরাজ মোধব) 

সকলের অপেক্ষা! চক্ষুলজ্জা বড়। » 

৩-৪ | 

সেজক 

১৫২. 

( সর্থীতে সথীতে কথ ) 

সখী পরবোধি শয়ন তলে আনি । 

পিয়৷ হিয় হরখি ধয়ল নিজ পানি ॥ ১। 

ছুইতে ঘালি মলিন ভই গেলি। 

বিধু কোরে কুমুিনি মলিন ভেলি ॥ ৪ 



১৬ 

নহি নহি কহ নয়ন ঝর নোর। 

গুতি রহল রাই শয়নক ওর ॥ ৬। 

আলিঙ্গয় নীবিবন্ধ বিশ খোরি । 

করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি ॥ ৮। 

আচর লেই বদন পর ঝাপে। 

থির নহি হোয়ত গর থর কাপে ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি ধৈরজ সার। 

দিনে দিনে মদনক ভোয় অধিকার ॥ ১২। 

২। প্রিয়তম আনন্দিত হৃদরে নিগ্ের ভাতে 

(রাধার হাত ) ধরিল। 

৩। বালী-বাল!। 

৪। চন্দ্রের কোলেও কুমুদিনী মলিন হইয়া 

গেল। 

৬। রাই শয্যার প্রান্তে শয়ন করিয়! রহিল। 

৭। বিন খোরি-__না খুলিয়া । 

৮। কুচে অল্প করম্পর্শ হইল। 

১৫৩ 

(সখীর উক্তি ) 

প্রথমহি গেলি ধনি গ্রীতম পাশে । 

হৃদয় অধিক ভেল লাজ তরাসে ॥ ২। 

ঠাটি ভেলিহি ধনি আঙ্গো ন ডোলে। 

হেম মুরত সনি মুখু' ন বোলে ॥ ৪। 

কর দুহু ধয় পন পাশ বৈসায়। 

রুসলি ছলি ধনী বদন শুখায় ॥ ৬। 

মুখ হেরি তাকয় ভমর ঝাঁপি লেল। 
অস্থমে ভরিক কমলমুখি লেল ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি দইহ স্তুমতি মতি । 

রস বুঝ হিন্দুপতি হিন্দুপতি ॥ ১০। 

মিথিলার পদ। 

বিগ্কাপতি। 

১। গ্লীতম-_প্রিয়তম। 

১-২। ধনী যখন প্রথম প্রিয়তমের পার্থে গমন 

করিল ( তখন ) স্বদয়ে অত্যন্ত লজ্জা ও ত্রাস হইল । 
৩। ঠাটি ভেলিহি--দীড়াইয় রহিল । আঙ্গো-_ 

অঙ্গ । ৃ 

৩-৪। ধনী হেমমুষ্তির হ্যায় দাড়াইয়া রহিল, অঙ্গ 

নড়ে না, মুখেও কথা নাই। 

৬। রুসলি ছণি_ রাগ হ্ইয়াছিল। 
৫-৬। প্রত ছই হাতি ধরিয়া পাশে বসাইল, 

( তাহাতে ) রাগে (যেন ) ধনীর মুখ শুকাইল। 

৭1 তাকয়_ পধেখে। ৮। অঙ্কম-- ক্রোড়ে, 

বক্ষে। ভরি _ভরিয়। | 

৭-৮। ভ্রমর (মাধব) মুখ নিরীক্ষণ করিয়া 

দেখিতে লাগিল (তাহাতে ধনী কমলমুখ ) ঢাকিয়! 

লইল। কমলমুখাকে (মাধব ) বক্ষে ভরিয়া! তুলিয়া 
লইল ( ধারণ করিল )। 

৯। দইহ-_দাও। মতি--অনুমতি, সম্মতি। 

৯-১০ | বিদ্ভাপতি কহিতেছে, সুমতি, সম্মতি 

দাও; হিন্দপতি, হিন্দূপতি (রা শিবসিংহ ) রস 
বুঝেন। 

এই পদ গ্রিয়াদনের সঙ্কলনে আছে। 

বজদেশের সঙ্কলনে এই পদে অনেক প্রভেদ 

ধ্টিয়াছে __ 
গহিল চললি ধনী পিয়াক পাঁশে। 

হাদয় আকুল ভেল লাজ তরাশে ॥ 

ঠ।টি রহল রাই নহি আগুসারে। 

ভেম মুরাঠ জনি ন চল পিছারে | 

কর দু₹ ধরি পন্ন নিয়রে যইসায়। 

কোপ সরমে ধনী বদন লুকায় ॥ 

খোলি বয়ান যব চুন্বই মুখে। 

সরমহি লুকাওল মাধব বুকে ॥ 

যিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত। 

রাজ! শিষসিংহ শুনি হরহিত ॥ 



বি্াপতি । 

১৫৪ 

(সখীতে সখীতে কথা ) 

জতনে আয়লি ধনি শয়নক সীম । 

পাশ্তর লিখি খিতি নত রত গীম ॥ ২। 

সখি হে পিয়া পাসে বৈঠলি রাহি । 
কুটিল ভৌহ করি হেরইছি কাহি ॥ ৪। 

নবি বর নারি পিল পিয়া মেলি । 

অন্বনয় করইতে যামিনি আপ গেলি ॥ ৬। 

করে ধরি বালন্তু বৈসাওল কোর । 

এক পয় কহ ধনি নহি নভি বোল ॥ ৮। 

কোরে করইতে মোড়ই সব অঙ্গ। 

পরবোধ ন মানে জনি বাল ভঁজঙ্গ ॥ ১০। 

ভনই বি্ভাপতি নায়রি রাম] । 

অন্তরে দাহিন বাহরে বাম ॥ ১২। 
কীর্তনানন। 

২। পাশ্থর-_-পদান্লি। গীম-_শগীবা । 

৪। কুটিল ক্র করিয়া কাহাকে দেখিতেছে ? 

৭। বালভূঁ--বল্পভ | 

৮। ধনী বার বার না না বলিতে লাগিল। 

১১। নায়রি_ নাগরী, চতুরা । 
১২। অন্তরে প্রসন্ন (দাঁক্ষণ) বাহিরে বিমখ 

( বাম )। 

১৫৫ 

(সীতে সখীতে কথ! ) 

অধর মগইতে অঞ্চোধ কর মাথ । 

সহএ ন পার পয়োধর হাথ ॥ ২। 

বিঘটল নীবী করে ধরি জীতি। 

অঙ্কুরল মদন ধরএ কত ভীতি ॥ ৪। 

কোমল কামিনি নাগর নাহ। 

কঞ্রেগোনে পরি হোএত কেলি ন্বিরবাহ ॥৬। 
১৩ 

৯৭ 

কুচ কোরক তবে কর গহি লেল। 
কাচ বদর অরুণ রুচি ভেল ॥ ৮। 

লাবএ চাহিঅ নখর বিশেখ | 

ভৌহ ন আবএ চান্দক রেখ ॥ ১০ । 

তস্ত মুখ সৌ লোভে রহ হেরি । 

চান্দ ঝপাব বসন কত বেরি ॥ ১২। 

নেপালের পুখি। 

১। মগইতে চাহিতে | অঞ্োধ__অবনত। 

১-২। অধর (চুম্বন) চাহিলে মস্তক অবনত 

করে, পয়োপরে হাত সহিতে পারে না । 

৩। বিঘটল--মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত, অর্থাৎ মুক্ত । 

ভাঁতি-_চাপিয়া রাখে । ৪। ভাতি--রূপ, আকার। 
৩-৪। মুক্ত নীবিবন্ধ হাতে ধরিয়া চাপিয়া রাখে। 

অস্করিত (সগ্ঞ্জাগৃত) মধন কত আকার ধারণ 

করে। 

৬ কঞ্চোনে পরি--কেমন করিয়! । 

৫-৬। কামিনী কোনল, নাথ নাগর, কেমন 

করিয়া কেলি নির্বাহিত ভবে ? 

৭। গহি-_গ্রহণ করিয়া । ৮। কাচ_কীচা। 

বদর--বদরি, কুলফল। রুচি--বর্ণ। 

৭-৮। তখন কুচকোরক হস্তে গ্রহণ করিল, কাচা 

কুলফল অরুণবর্ণ হইল। 

৯। লাবএ--আনিতে, ঘটাইতে। বিশেখ__ 

বিশেষ, উত্তম, স্থন্দর। আবএ_-আসে। 

৯-১০ | (কুচে) সুন্দর নখক্ষত করিতে চাহে, 

ক্রুতে চন্দ্রের রেখা ( জুভঙ্ক ) হয় না (নখ ক্ষত করিতে 

উদ্ভত হুইলেও কুঞ্চিত ত্র হইয়া কপট কোপ প্রকাশ 
করে না )। 

১১। তন্--তাহার। ১২। ঝপাব--ঢাকিবে। 
১১-১২। তাহার মুখের লোভে চাহিয়া রহিল, 

বসনে কতবার চার্দ ঢাকিবে (রাধার মুখ মাধব 

বার বার দেখিতে চাহিলেন, বারবার রাধা বসনে 

মুখ ঢাকিতে লাগিলেন )। 

১৩ । 



১। চলয় পদ আধ--অর্ধাপদ সরিয় যাঁয়। 

২। অনুমতি দেয় না, রসে বাধাও দেয় না। 

৩। মেলি--মিলন। 

৪। বৈদগ্ধ রসের সীম! হইয়া গেল। 

৫| আরস্তন বেলি--আরস্তের সময়। বল- 

পূর্বক প্রথম আলিঙ্গন করিতে । 

৬। হাত ঠেলিয়৷ দিয়া ধনী মুখ ফিরাইয়া 
রহিল। ৭1 তন্ব__-আতঙ্ক। 

৭-৮| এক কহিতে আতঙ্কে ধনী আর কছে। 

মন্ঘ্ব (গুড় রহস্তের কথা) কহিলে স্মিত হান্তে মুখ 
বাকাইয়া (ফিরাইয়া ) লয় । 

৯-১৯। রতি রণ রঙ্গে ভঙ্গ দিল না, কাম কেমন 

করিয়া বণ লইল জানি না। 

১৫৭ 

(সর্খীতে সখীতে কথা ) 

বাম! বয়ন নয়ন বহ নোর। 

কাপ কুরজিনি কেসরি কোর ॥ ২। 

একে গহু চিকুর দোসরে গহু গীম। 
ভেসরে চিবুক চউঠে কুচ সীম ॥ ৪1 : 

, ৮ বিদ্যাপতি। 

১৫৬ নিবিবন্ধ ফোএক নহি অবকাস। 

(সখীতে সর্থীতে কথা ) পানিপচমকে বাঁড়লি আস ॥ ৬। 
পরশইতে চমকি চলয় পদ আধ। রাধা মাধব প্রথমক মেলি। 

অনুমতি ন দএ ন কর রসবাধ ॥ ২। ন পুরল কাম মনৌরথ কেলি ॥ ৮! 

অভিনব নাগর ন্থনাগরি মেলি। ভনই বিদ্ভাপতি প্রথমক রীতি । 
রস বৈদগধি অবধি ভই গেলি ॥ ৪। দিনে দিনে বালা বুঝতি পিরীতি ॥ ১০। 
হঠ পরিরস্ত আরম্তন বেলি। তালপত্রের পু'ধি। 

ধনি মুখ মোড়ি রহল কর ঠেলি ॥ ৬। দ্রাবিণী আসাবরা ছন্দ । ১৫ মাত্রা। 

আন কহুইতে আন কহে তগ্ষে । ১। নোর--অশ্রু। 
মরম কহুইতে বিহসি মুখ বন্ধে ॥ ৮ ! ১-২। বামার চক্ষে সুখে অশ্রু বহিতেছে, কুরঙ্গিণী 
রতিরন রঙ্গহি ভঙ্গ ন দেল। কেশরা ক্রোড়ে কাপিতেছে। 

ন জানি কাম কেহন যশ লেল ॥ ১০। ৩-৪। এক (হস্তে) চিকুর গ্রহণ করিল, ছিতীয় 

গীতচিস্তামশি। (হস্তে) শ্রীবা গ্রহণ করিল, তৃতীয় দ্বারা চিবুক, চতুর্থ 
কুচ সীমায়। .( এই পদে মাধবকে চতুভূর্জ মৃর্তিতে 

বণনা কর! হইয়াছে । এরূপ পদ আর পাওয়া 

যায় নাই )। - 

৫। ফোএক--খুলিবার। ৬ | পচম-_পঞ্চম। 

৫-৬। নীবিবদ্ধ খুলিবার অবকাশ রহিল ন1, 
( এজন্য ) পঞ্চম হন্তের আশা বাড়িল ( ইচ্ছা হইল )। 

৭-৮। রাধা মাধবের প্রথম মিলন, কেলিতে 

কামের মনোরথ পুর্ণ হইল না।' 
৯-১০। বিষ্ভাপতি কহিতেছে, প্রথম ( মিলনের 

এই ) রীতি, দিনে দিনে বালা পিরীতি বুঝিবে। 

১৫৮ 

বারি বিলাসিনি আকুল কান। 

মদন কৌতুকিয়। হটল ন মান ॥ ২। 
একে ধনি পছুমিনি সহজছি ছোটি।. 
করে ধরইতে করুণ! কর কোটি ॥ ৪। 
হঠ পরিরস্তূণে নহি নহি বোল। ': 



বিদ্যাপতি। 

নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান। 
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান ॥ ৮২ 
বিষ্ভাপতি কহ এঁ্সন রঙ্গ । 

রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ ॥ ১০। 

১। বারি বিলাসিনি--বালা নায়িকা! । আকুল-__ 

কামাকুল। 

২। কৌতুকিয়া__কুনহুলী, উদ্রি্ত । হটল-. 
নিষেধ। 

৪। করে ধরিতে কোটি অন্ননয় (করুণা) করে। 

৫-৬। বলপর্ধক আলিঙ্গনে নানা বলে, সিং 

ভয়ে হরিণী হরির বক্ষে কম্পিত ভয়। 

পাঠাস্তর__ 

নয়ন নীর ঝর নতি নভি বোল। 

হরি উরে হবিণনয়নি ঘন ডোল ॥ 

৭-৮। নয়নপ্রাস্থ ( কটাক্ষ ) চঞ্চল হল; মুদিত 

( মোদিত, আনন্দিত ) নয়ন মন্মথ জাগিল। 

৯-১০। পাঁঠাস্তর-- 

বিগ্বাপতি কবি উহু রস ন্তান। 

বাল! নবরস অমিয়! সিনান ॥ 

১৫৯ 

( সখীতে সর্থীতে কথ! ) 

একে অবলা অওকে সহজক ছোটি। 
কর ধরইতে করুনা কর কোটি ॥ ২। 

আকম নামে রহ এ হিঅ হারি । 

জনি করিবর তর খসলি পঞ্জোনারি ॥ ৪। 

নজন নীর ভরি নহি নহি বোল। 

হরি ভরে হরিন জইসে জিব ভোল ॥ ৬। 

কৌশলে কুচ কোরক করে লেল। 
. মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল ॥ ৮। 

"বারি বিলাগিনি বেসনী কাছু। 

মদন রুউতুরিজ! হটল ন মানুর্ধা ১৪। 

৯৯. 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুনহ মুরারি। 

অতি রতি হঠে নহি জীবএ নারি ॥ ১২। 
তালগত্রের প-খি। 

১। অওকে--দ্বিতীয়তঃ।  ২। করুনা-_ 

মিনতি। 

১-২। একে অবল! তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, 
কর ধারণ করিতে কোটি মিনতি করে। 

৩। আকম-_ অঙ্ক, আলিঙ্গন। হিঅ হারি__ 

হাদয় হারিয়, অবসন্ন হৃদয় । ৪1 তর _তলায়। 

খসলি_.খসিল, পড়িল। পঞ্জোনারি__ পল্সনাল, 

মৃণাল । 
৩-৪। আলিঙ্গনের নামে হৃদয় অবসন্ন হয়, যেন 

হস্তীর (পদ) তলে মৃণাল পড়িল। 

৩। হরি--সিংহ। জিব--জীবন । ডোল-_ 

আন্দোলিত হয়, কাপে। * 

৫-৬। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে না না বলে; সিংহের ভয়ে 

হরিণের যেন প্রাণ কাপিতেছে। 
৭-৮। কৌশলে কুচকোরক করে লইল, মুখ 

দেখিয়া জ্ীবধের সংশয় হইল। 

৯। বারি__বালী, বালা,। বেসনী-_তরুণ, 

বয়স্ক।  ১*। কউভুকিয়া-_ কৌতৃকী। হটল-_ 
নিষেধ। 

৯-১০। বিলাসিনী (নায়িকা ) বালা, কানাই 

তরুণবয়স্ক, কৌতুকী মদন নিষেধ মানে না। 
১১-১২। বিষ্াপতি কহিতেছে, শুন মুরারি, 

রতিকালে অত্ান্ত বলগ্রকাশ করিলে নারী বাঁচে না। 

বঙগদেশে প্রচলিত ইহার পূর্ববর্তী ( ১৫৮ ) পদের 
সহিত এই পদের সারস্তঠ আছে । 

১৩৩ 

( সথীতে সখীতে কথা ) 

পহিলহি রাঁধা মাধব 'ভেট। 

চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট ॥ ২। 



৯০৩ 

অনুনয় কাকু করতহি কাহু। 

নবীন রমনি ধনি রস নহি জান ॥ ৪। 

হেরি হরি নাগর পুলক ভেল। 

কীঁপি উঠুতনু সেদ বহি গেল ॥ ৬। 
অথির মাধব ধরু রাহিক হাঁথ। 

করে কর বাধি ধর ধনি মাথ ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি নহি মন আন । 

রাজা শিবসিংহ লখিমা রমান ॥ ১০। 
বটতলার পুষ্তক। 

৩। কাকু-কাকুতি। 

৫-৬1 দেখিয়া রসিক হবির রোমাঞ্চ ( পুলক ) 

হইল, দেহ কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়! গেল। 

৭। রাহিক-_রাধার, রাধ! হইতে রাহী । 

৮। করে কর নিষেধ করিয়৷ ধনী (মাধবের হস্ত) 

মাথায় রাখিল (মাথার দিব্য দিল, বুঝাইল আমাকে 

ছাড়িয়া দাও )। 
৯। বিদ্তাপতি কহে মনে অন্ত নাই (মনে 

অনিচ্ছা বা বিরক্তি নাই )। 

১৪। রমান- রমণ, বল্লভ। 

১৬১ 

(সখীতে সথীতে কথা ) 

হৃদয় আরতি বনু ভয় তনু কাপ। 

নূতন হরিনি জনি হরিনঃকরু ঝাঁপ ॥ ২। 

ভূখল চকোর জনি পিবইতে আশ । 

এঁসন সময় মেঘ নহি পরকাশ ॥ ৪ 

পিল সমাগম রস নহি জান। 

কত কত কাকু করতহি কান ॥ ৬। 

পরিরম্তণ বেরি উঠই তরাস। 

লাঁজে বচন নহি কর পরকাশ ॥ ৮। 

ভনই বিসষ্ভাপতি ইহ নহি ভায়। 

জে রসবস্ত সেহো৷ রস পায় ॥ ১০। 

বিদ্যাপতি। 

৩। পিবইতে-_পান করিতে । 

৬। কাকু--কাকুতি। 

৯। ইহ নহি ভায়--ইহা! শোভা পায় না। 
১০। যে রসম্ঞ সেই রস পায়। 

১৬২ 

( সথীতে সখীতে কথ! ) 

জখনে লেল হরি কঁচুঅ অছোড়ি। 

কতে পরজুগ্ডতি কএল অঙ্গ মোড়ি ॥ ২। 

তখনুকি কহিনী কহুহি ন জাএ। 

লাজে স্থুমুখি ধনি রহলি লজাএ ॥ ৪। 
করে ন মিঝায় দূর জর দীপ। 

লাজে ন মরএ নারি কঠজীব ॥ ৬। 

আকম কঠিন সহএ কে পার। 

কোমল জদয় উখড়ি গেল হার ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি তখন্ুক ভান । 

কওনে কহুল সখি হোএত বিহান ॥ ১০ । 

তালপত্রের পুখি। 

অছোড়ি-- 
কতে--কৃত, অনেক 1 

মোড়ি-_মোড়া দিয়া, 

১। কঁচুঅ-_কঞ্চুক, কীচলি। 

ছিনাইয়া, কাড়িয়া। ২। 

পরজুগুতি-_ প্রযুক্ত । 
ফিরাইয়া। 

১-২, (অন্বয় ) হার জথনে কচুঅ অছোড়ি লেল, 
অঙ্গ মোড়ি কতে পরজুগুতি কএল। (অর্থ)হরি 
যখন কুক কাড়িয়া লইল ( তখন রাধ! ) অঙ্গ মুড়িয়া 

(লজ্জা রক্ষা করিবার ) অনেক প্রযুক্তি করিল। 
৪। লজায়__( লজ্জায় ) নীরব হইয়া! । 

৩-৪। তখনকার কাহিনী (কথা) কহা যায় না, 
সুন্দরী ধনী লজ্জায় নীরব হইয়া! রহিল। 

৫ | মিঝায়--নিভায়। জর--জলিতেছে। 

পাঠাস্তর বর--জছলিতেছে। 



'বিগ্ভাপতি। 

৬। মরএ_মরে। কঠ _কঠিন) কঠজীব-- 

কাঠগ্রাণ । 

৫-৬। দীপ দুরে জলিতেছে, হাত দিয়া নিভান 

যায় না; নারী কঠিন প্রাণ, লজ্জায় মরে না । 

৭। আঁকম--আলিঙ্গন। সহএ_সহিতে। 

৮| উখড়ি__ফুটিয়া চিহ্ন হইয়া যাওয়া, যেমন 

মোহরের ছাপ উঠে। 
৭-৮|। কঠিন আলিঙ্গন কে সহিতে পারে, 

কোমল বক্ষে হার ফুটিয়া চি হইল । 
৯-১* 1 বিগ্যাপতি কবি তখনকার ভাব কহিতেছে, 

কোন সথী কহিল প্রভাত হইতেছে ? (তাহা হইলে 

নায়িকা মুক্তি পায় )। 

১৬৩ 

(রাধার উক্তি ) 

মাধব এ বেরি দুরম্ু দুর সেবা । 

দিন দস ধৈরজ কর যছুনন্দন 
হমে তপ রি বরু দেবা ॥ ২। 

কোরি কুসুম মধু বেকত ন রহতে 

হঠ জন করিঅ মুরারি । 
তুঅ ইহ দাপ সহএ কে পারত 

হুম কোমল তন্ন নারি ॥ ৪। 

আঁইতি হঠ জঞ্জেো করবহ মাধব 

তঞ্চে৷ আইতি নহি মোরী। 

কাঁচি ব্রি উপভোগে ন আওত 

উহে কী ফল তোরী ॥ ৬। 

এতিখনে অমি বচন উপভোগহ 

আরতি অনদিনে দেবা । 

. লখিমিনাথ ভন স্ুন যছুনন্দন 

কলি যুগে নিতে মোরি সেবা ॥ ৮। 

নেপালের পু'থি। 

১০১ 

১। এঁ এই। সেবা-_ নমস্কার, প্রণাম, পুজা । 

২। বরি-_-বর। দেবা-দিবে। 

১-২। মাঁধব এবার দূর দূর হইতেই নমস্কার । 

হে যছুনন্দন, দশ দিন ধৈর্যা কর, বরং আমার তপস্তার 

বর দিবে। ্ 

৩। কোরি_-কলিকা। রহতে-_রহে। 

৩-৪। কুম্থমকলিকায় মধু ব্যক্ত রহে না, মুরারি 

বলগ্রকাশ করিও না। তোমার এই দাপ কে সহ 

করিতে পারে, আমি কোমল তনু নারী। 

৫। আইতি_আয়ত। আইতি__ আগমন, 
আসা। 

৬। তঞো-  তবে। 

৫-৬। মাধব, আয়ত্ত ( পাইয়া ) যদি বলপ্রকাশ 
কর তাহা! হইলে আমার ( আর ) আস! হইবে না। 
কাঁচা বদ্ররী ( কুল ) উপভোগে আসিবে না, উহাকে 
ভাঙ্গিয়া কি ফল? 

৭। এতিখনে- এই সময়। 

দিন। 

৮। নিতে--নিত্য। 
৭-৮। এখন বচনামূত উপভোগ কর, অনুরাগ 

অন্ত দিন দিবে ( দেখাইবে )। লক্্মীনাথ কহে, গুন 
যছুনন্দন, কলিযুগে নিত্য আমার প্রণাম (পুজা 

লইবে )। 

লখিমি নাথ লক্ষীনাথ কংসনারায়ণ হইতে পায়েন, 
অথবা শিবসিংহও হইতে পারেন কারণ তাহার মহ্যীর 
নাম লখিম! অথবা লঙ্ষ্মী। পুরুষপরীক্ষার একটি 
শ্লোকে বিস্যাপতি শিবসিংহকে লক্ষ্মীপতি বলিয়াছেন । 

বিস্তাপতির অনেক পদে এইরূপ অপরের নাম পাওয়া 

যায়, অথচ তালপত্রের পুঁথিতে ও নেপালের 
রি বিদ্তাপতি ব্যতীত আর কাহারও পদ 

| 

অনর্দিন-_ অন্ত 



১০৭ 

5৬৪ 

(রাধার উক্তি ) 

অবলা অংস্ৃক বালভ্ডভু লেলা। 

পানি পলব ধনি আতর দেলা ॥ ২। 

হঠ ন করিহ গছ ন পূরত কামে। 
প্রথমক রভস বিচারক ঠামে ॥ দি 

মদন ভগ্ডার স্থরত রস আনী । 
মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী ॥ ৬। 

মুকুলিত লোচন নহি পরগাসে। 

কাপ কলেবর হৃদয় তরাসে ॥ ৮। 

আবে নব জৌবন সময় নিহারী। 
অপনহি বেকত হোয়ত পরচারী ॥ ১০। 

ভনই বিষ্যাপতি নব অনুরাগী । 
সহিয় পরাভব পিয় হিত লাগী ॥ ১২। 

তালগত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণী। 

কামোদকেদার ছন্দ । ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা । 

১। অংন্থক-_ অংগুক, বন্জ। বালভুঁ-- বল্লভ। 

২। আঁতর-_-অস্তর, অস্তরাল। 
১-২। বল্লভ অবলার বস্ত্র লইলেন ? ধনী করপল্লব 
অন্তরাল দিলেন ( করিলেন )। 

৩। হঠ-বল প্রকাশ। 
কামে_কাম। ৪1 প্রথমক-_প্রথমের, নবীন । 
রভস-_হর্য, বেগ; রভসো বেগহর্যয়োরিত্যমরঃ | 
বিচারক-_বিচারের | ঠামে-ঠাঁই, স্থান । 

৩-৪। কানাই, বল প্রকাশ করিও না, (তোমার) 

কাম পূর্ণ হইবে না। প্রথম আনন্দ বিচারের স্থান 

(যোগ্য )। 

€। আনী- আনিয়।। ৬। মোহরে- মোহরে, 
মোহর দ্বারা । মুদগল- মুদ্রিত, বন্ধ । অছ-- আছে। 

৫-৬। মদন ভাণ্ডার হইতে স্থুরত রস আনি! 

 অসময় জানিয়| ০০০০৯ 
রেছিয়াছে )। 

পুরত-_পুরিবে। 

/িত/গ)তি / 

11 পরগাসে--এঁকাশে, বিকশিত হয । 
৮। তরাসে- ত্রাসে, রাসিত। 

৭-৮। মুকুলের সায় অর্ধ মু্রিত লোচন প্রকাশিত 
( পূর্ণ বিকশিত ) হয় না, কলেবর কম্পিত হয়, ভ্বদয় 
ব্রাসিত হয়। 

৯। আবে এখন | 

৯-১০। এখন নব যৌবন,সময় দেখিয়া! ( বুঝিয়া ) 
আপনি ব্যক্ত হইয়া প্রকাশ হইবে। 

১১। অন্ুরাগী--অনুরাগিণী। ১২। সহ্িয়-- 

সহা করিও। 

১১-১২। বি্যাপতি কনিতেছে, (হে) নৰ 
অন্ুরাগিনি! প্রিয়তমের হিতের জন্য (তাহার 
মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য ) পরাভব সহা কর। 

১৬৫ 

(রাধার উক্তি ) 

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়। 

তিরিবধ পাতক লাগয় তোয় ॥ ২। 

তুহু রস আগর নাগর টীঠ। 
হম ন বুঝিয় রস তীত কি মীঠ ॥ ৪। 

রস পরসঙে উঠয় মধু কাপ। 

বাণে হরিণী জনি কয়লহি ঝাঁপ ॥ ৬। 

অসময় আশ ন পূরএ কাম। 
ভল জন ন কর বিরস পরিণাম ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কহ বুঝলছু সীচ 

ফলছ ন মীঠ হোয়ত কীচ ॥ ১০। 

২। তিরিবধ-স্ত্রীবধ। লাগয় তোর--তোকে 
লাগিবে। 

৩। আগর--অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ। 

ও শঠ। 

৪1 তীত__তিক্ত। 

€ | পরসঙ্গে- প্রসঙ্গে | - 

চী৮-নির্তয় 



বিদ্ধাপতি। 

৬। বাণ ( লাগিলে ) হরিণী যেমন লাফাইয়! 

উঠে। 

৭৮। কামের আশ! অসময়ে পূর্ণ হয় না, 

ভাল জন পরিণাম বিরস ( অন্নুখের কারণ ) করে না। 
৯-১০ | বিগ্তাপতি কহে সত্য বৃঝিয়াছ, কাচা ফল 

মিষ্ট হয় না। 

১৬৬ 

(রাধার উক্তি) 

রতি স্ুবিশারদ তুহু রাখ মান। 

বাঁটিলে যৌবন তোহে দেব দান ॥ ২। 
আবে সে অলপ রসে ন পৃরব আস। 
থোরি সলিলে তুয় ন যাব পিয়াস ॥ ৪। 

অলপে অলপে যদি চাহ নীতি। 

প্রতিপদ চান্দ কল! সম রীতি ॥ ৬। 

থোরি পয়োধরে ন পুরব পানি। 
ন দিহ নখ রেহ হরি রস জানি ॥৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি কৈসন রীত। 

কীচা দাড়িম প্রতি এসন শ্রীত ॥ ১০। 
৩। আবে-এখন। ৫। নীতি-নিত্য। 

৬। প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকল! যেমন দিনে দিনে 
বাড়ে। 

৭-৮। অর (ক্ষুদ্র) পয়োধরে হাত পুরিবে না, 

হে হরি, রস জানিয়া (মনে করিয়া ) ( পয়োধরে ) 

নখ রেখ! দিও না। 

১৬৭ 

(রাধার উজি ) 
চানুর মরদন তুহ বনমারি। 

শিরিস কুন্থুম হম কমলিনি নারি ॥ ২। 

. ছুতি বড় দারুণ সাধল বাদ। 

; "করি করে. সৌপল মালতি মান ॥ ৪1. 

নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল। 

সৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল ॥ ৬। 

বিদগধ মাধব তোহে পরনাম। 

অবলা বলি দয় ন পুজহ কাম ॥ ৮। 

এ হরি এ হরি কর অবধান। 

আন দিবস লাগি রাখহ পরান ॥ ১০ । 

রসবতি নাগরি রস মরিজাদ | 

বি্ভাপতি কহ পূরব সাধ ॥ ১২। 
১। মরদন-_ মর্দন । বনমারি--বনমালী ।' 

২। কমলিনী--পদ্মিনী (নারী জাতি )। 

১-২। তুমি চানুর মর্দন আমি শিরীষ কুনুম তুল্য 

পদ্মিনী নারী। 

চানূর_ দৈত্যমল্প। কংস কৃষ্ণকে নিধন করিবার 
মানসে তাহাকে চানূর নামক দৈত্যমল্লের সহিত যুদ্ধে 

নিয়োগ করেন। কৃষ্ণ চান্রকে পরাভব করিয়া 

তাহাকে বধ করেন। 
চানূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্ব৷ মধুহ্দনঃ 

উৎপাট্য ভ্রময়ামাসঃ তথ্ধধায় কৃত্যোস্ধমঃ। 

ভ্রাময়িত্বা শত গুণং দৈত্যমল্লমিত্রজিৎ 

ভূমাবাক্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥ 
বিষুপুরাণ, ৫ অংশ, ১* অধ্যাক্স। 

৪। মাদ_ দাম ( কবিপ্রয়োগ )। 
৫। নিরঞ্জন__অঞ্জনশৃন্ত। 
৬। ভিগি- ভিজিয়া। 

১। অন্ত দিবসের জন্ত প্রাণ রাখ (আজই বধ 
করিও না )। : 

১১-১২। রসবতী নাগরী .রসের মর্যাদা জানে ; 

বিস্তাপতি কে, সাধ পৃরিবে। 

১৬৮ 

(রাধার উক্তি) 

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান। ৃ 

. নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বান ॥ ২। 



১০৪ বিদ্ভাপতি। 

অগেয়ানে কওন করয় বেভার। টিসি 

বলে নহি লেওত জিবন হমার ॥ ৪। (রাধার উক্তি) 

আরতি ন কর কানু ন ধর চীর। _.. গরবে ন কর হঠ লুবুধ মুরারি। 
হুম অবল! অতি রতি রণ ভীর ॥ ৬। তুয় অনুরাগে ন জীব বর নারি ॥ ২। 
প্রথম বয়স লেশ ন পূরব আশ । তুহু নাগর গুরু হম অগেয়ান। 

ন পুরে অলপ ধনে দারিদ পিয়াস ॥ ৮। কেলি কল! সব তুহ্ু ভল জান ॥ ৪। 
মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল । ফুয়ল কবরি মোর টুটল হার। 
তাহে নহি ভূখল ভমর অনুকূল ॥ ১০। হম অবুধ নারি তুন্তত গোয়ার ॥ ৬। 
অনুচিত কাজে ভল নহ পরিণাম। বিদ্ভাপতি কহ কর অবধান। 

সাহস ন করিয় সংশয় ঠাম ॥ ১২। রোগি করয় জইসে উখধ পান ॥ ৮। 
ভনই বিষ্ভাপতি নাগর কান । ১। হঠ-_বল প্রকাশ । ২। অন্গুরাগ_ _অন্ুরাগ 

মাতল করি নহি অস্কুশ মান ॥ ১৪। আতিশয্য। জীবয়--বীচে। ৫। ফুয়ল-_খুলিয় 
গেল। ৬। অবুধ-. বুদ্ধহীন, অন্নবুদ্ধি। গোআর-- ১-২। তরল নয়ন ( কটাক্ষ) সন্ধান ( এখনও ) 

অস্থির। মদন গুরু (আমাকে) নৃতন শিখাইয়াছে 95৮ 
( আমি বালা, এখনও কামকল! ভাল করিয়৷ শিখি ভিউ ০ 

নাই )। 
৩। অগেয়ানে-_অজ্ঞানকে। বেভার- ব্যবহার। টি 

৪। বলপূর্ববক আমার জীবন লইও না। (রাধার উক্তি) 

৫ | আরতি- অনুরাগ প্রদর্শন। চীর-বস্ত্র। হমে অবল! তোহে বলমত নাহ। 

52755 জীবক বদলে পেম নিরবাহ ॥ ২। 
৮। দরিদ্রের পিপাসা অল্প ধনে পুরে না। পাঠ মনসিজ মত দরসহ ভাব । 

৯-১০ | মুকুলিত মাধবী ও মালতী ফুলে ক্ষুধিত কউত্কে করিবর করিনি খেলব । ৪ | 

ভ্রমর অনুকূল ( অনুরাগী ) হয় ন!। 
১১-১২। অনুচিত কাজে পরিণাম ভাল হয় না, পরিহর কন্ত দেহে জিব দান। 

সংশয় স্থানে ঘষে কাজ সংশয়জনক )সাহস করিও না। আজ ন হোএতে নিদি অবসান ॥ ৬। 
১৩-১৪। 85554 দইন দআ নহি দারুন তোহি। 

(সদৃশ ), অস্কুশ মানে না। নহি তিরিবধ ডর হৃদঅ ন্ মোহি ॥ ৮। 
ভশিতার এরূপ পাঠাস্তরও আছে-_ রমন সূখে জঞ্জে! রমনী জীব । 

কহ কবিরঞ্জন নাগর কান। মধুকর কুস্থম রাখি মধু পীব ॥ ১০। 
মাতল করি নহি অন্ধুশ মান ॥ ভনই বিগ্ভাপতি পু রসমন্ত। 

নিরিহ রতিরস রভস হোএত নহি অন্ত ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 



বিদ্ভাপতি । 

১। বলমত--বলবস্ত, বলবান । 

১২। আমি অবলা, নাথ, তুমি বলবান, জীবনেব 

পবিবর্তে প্রেম নির্বাহ কবিতেছ। 

৩। পঠি পাঠ কবিযা। মত-_মন্ত্র । দবসভ- 

দেখাও । 

৩-৪। মনসিজের মন্্ব পাঠ কবিয়া ভাব দেখাও 

কবীবব কবিণীব সভিত কৌতুকে খেল! কবে। 

৫ ৬। কান্ত, পবিহাব কখ, জীবন দান দাও। 

'আজিকাব নিশি অবসান হইবে না। 

৭। ধইন-দৈন্ত। দআ--দয়া। ৮। তিবিবধ 

্বীবধ । মোহি-_-মোহিত, অবসন্ন । 

৭-৮। তুমি দ্রারুণ, দৈহ্যে দষ! নাই, স্্ীবধ ভষে 

€ তোমাব ) হৃদধ অবসন্ন হয় না। 

৯১০। যদি বমণী জীবিত থাকে (তবে) বমণে 

শখ, মধুকব কুন্সমকে বাখিযা (ৰক্ষা কবিযা ) মধু পান 

কবে। 
১১১৯। বিগ্তাপাতি কহ, প% বসক্গ, বতিবস 

আনাশাব অন্ত ঠয না । 

(রাধার উক্তি ) 

নিবি বন্ধন হরি কিয় কর দূর । 
এহো পয় তোহর মনোরথ পুর ॥ ২। 

হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি। 

বড় তুহু টাঠ বুঝল বনমারি ॥ ৪। 
হমর শপথ জে হেরহ মুরারি। 
লহ লু তব হুম পারব গারি ॥ ৬। 

বিহর দে রহনি হেরলে কওন কাম। 

দে নহি সহবহি হমর পরান ॥ ৮। 

কহা নহি গুনিয় এহন পরকার। 
করয় বিলাস দীপ লই জার ॥ ১০। 

১৪ 

১৩৫ 

পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস। 

লন্গু লন্ বমহ পবিজন পাস ॥ ১২। 

ভনই বিষ্ভাপতি এহো৷ বস জান। 

নূপ শিবসিন্হ লখিম! বিবমান ॥ ১৪। 
১। কিয়- কেন। ১। এবপ কবিয়াই 

( নীবিবন্ধন উন্মোচন না কবিষা ) তোমাব মানাবথ 

পর্ণ কৰ। 

৩। হেবলে--দেখিয়া। কাম-_কাধা। 

৬। দীবে পীব ( অনুচ্চ স্ববে) আমি গালি 

পাডিব। 

৭। গোপনে বিাব কব, দেখিবাবকি গ্রযোজন ? 

৮। স৯বহি-_সহিবে। 

৯। পবকাব-_ প্রকাধ। 

১০। জাব--জালিয়া | 

১১১৯। পবিজনদিণাকে শুনিয়া শুনিয়! (তাহা- 

দেব সাডা পাওষা! যাহীতিছ্থে কিনা জানিষা ) নিশ্বাস 

শ্যাণ কবিখে। পবিজনেবা ।নকটে আছ, লঘু লঘু 

বিগাৰ খব। 

১৪। বিবমান বলশ। 

এহন- এমন । 

(বাধার উক্তি ) 

স্থনহ নাগর নীবিবন্ধ ছোর। 

গাঠিতে নহি ভরত ধন মোর ॥ ২। 
স্থরতক নাম স্ুনল হম আজ । 

ন জানিএ সুরত করয় কোন কাজ ॥ ৪ | 

স্বরতক খোঁজ করব জহা৷ পাঁও। 

ঘরে কি অছয় নহি সথিরে স্থুধাও ॥ ৬। 
বেরি একু মাধব স্থুন মঝু বানি । 

সথি সঞ্জে খোজি মাগি দেব আনি ॥ ৮। 

বিনতি করয় ধনি মাগে পরিহার । 

নাগরি চাতুরি ভন কবি কহার ॥ ১০। 
| কীর্তনানদ্দ। 



১৩৬ 

১। ছোর-_ছাড়। ২। গাঠিতে__নৌবিবন্ধের) 

গ্রন্থিতে । 

৬। অহয়-আছে। স্ুধাও--জিজ্ঞাসা 

করিব। 

মৌঞ্ধ হাব। মৌদ্কামজ্ঞাতবৎ প্রশ্নো জ্ঞাতন্তাপীহ 

বস্তনঃ। 

১০। কবিকগহার__বিস্তাপতি। 

১৭৩ 

(রাধার উক্তি ) 

বুঝল মোহে হরি বত অকার। 
হিয়া মোর ধস ধস তুহছ সে গোআর ॥ ২। 

ধিরে ধিরে রমহ টুটয় জনু হার। 
চোরি রভস নহি কর পরচার ॥ ৪। 

ন দিহ কুচে নখরেখঘাত। 

কইসে নুকায়ব কালি পরভাত ॥ ৬। 
ন কর বিঘাতন অধরছি দশনে। 

লাজ ভয় দুহু নহি তুয় থানে ॥ ৮। 

ন ধর কেশ ন কর টিঠপন। 
জলপে অলপে করহ নিধুবন ॥ ১০ । 

তোছে সৌপল তনু জনমক মত। 

জলপে সমধান আজু অভিমত ॥ ১২। 

নাগরি স্থুন কহে কবি কণ্ঠহার। 
বিদ্ধল কুন্থুম সরে নহি সে বিচার ॥ ১৪। 

কীর্তনানঙ্গ। 

১। অকার--আকার, প্রকার। ২। গোআর-- 

গোপ, রসে অনভিজ্ঞ। ৪1  পরচার-- প্রচার, 
প্রকাশ। ৮1 থানে--স্থানে। ৯। টিঠপন-- 

টিঠপন!, বল. প্রকাশ । ১২। ধমধান--সমাধান। 

: ১৪। কুস্থম পরে বিদ্ধ হইলে সে বিচার 

থাকে না। | 

বিস্তাপতি। 

১৭৪. 

( মাধবের উক্তি) 

একি আ৷ অনলঙন্থ ন আবএ পাসে। 

কোর করইতে কাপ তরাসে ॥ ২। 

নহি নহি নহি পএ ভাখে। 

জইঅও জতন করিঅ পএ লাখে ॥ ৪। 

স্থমুখি বিমুখী রহ সোই। 
পঅ পরল নহি পরসনি হোই ॥ ৬। 

সেজ চকিত রহ জাগী। 

ছট পট কর জনি পরসলি আগী ॥ ৮। 

তালপত্রের পুথি । 

বিততাসাবরী ছন্দ। কামিনি করএ সনানে 

ইত্যাদি পদের অনুরূপ । 

১। একি আ-__একি। অনলন্থ-_-আনিলেও। 

১-২। একি, নিকটে আনিলেও আসে না, 

ক্রোড়ে করিতে ত্রাসে কাপে। 

৩-৪। যদ্যপি লক্ষ যর করি (তথাপি) না, না, না, 

বলে। 

৫। সোই- শয়ন করিয়া । ৬। পঅ--পদদ। 

পরলহু-পড়িলেও। পরসনি- প্রসন্ন । 

৫-৬। সুন্দরী বিমুখী হুইয়া শয়ন করিয়া থাকে, 
পায় পড়িলেও প্রসন্ন হয় না। 

৮। পরসলি-স্পর্শ করিল। আগী-_অখ্ি। 

৭-৮। শয্যায় চকিত হইয়া জাগিয়৷ থাকে, যেন 

অগ্মি স্পর্শ করিয়াছে ( এইন্ঈপ ) ছট্ফটু করে। 
ৃষটা দৃষ্টিমধে! দদাতি কুরুতে নালাপমাভাবিতা 
শয্যাক়্াং পরিবৃত্য তিষ্ঠতি বলাদালিজতা যেপতেঃ | 

নিষ্্যান্তীযু সখীযু বাসভবনারির্ধমেবেহতে 
জাতা বামতয়ৈব সম্প্রতি মম গ্রীত্যে নবোড়া প্রিয়া ॥ 

শ্লারপতক । 



বিদ্যাপতি। 

১৭৫ 

( মাধবের উক্তি ) 

সব সখি পরবোধি কামিনি 

আনি দেলি পিআ পাস। 

জনি বাঁধি ব্যাধা বিপিন সঞ্চো মুগ 

তেজ তীখ নিসাস ॥ ২। 

বৈসলি শয়ন সমীপ স্বদনি 
যতনে সমুহি ন “হাই । 

ভেল মানস বুলএ দহোদিস 

দেল মনমথে ফোই ॥ ৪। 

সকল গাত দুকৃল দু অতি 
কতন্ত নহি অবকাস। 

পানি পরস পরান পরিহর 

পুরতি কী রতি আস ॥৬। 
নিবিল নিবিবরঁধ কঠিন কঞ্চুক 

অধরে অধিক নিরোধ । 

কঠিন কাম কঠোর কামিনি 
মান নহি পরবোধ ॥ ৮। 

করব কী পরকার আবে হমে 

কিছু ন পর অবধারি। 

কোপে কৌসলে করএ চাহিঅ 
হঠহি হল হিঅ হারি ॥ ১০। 

দিবস চারি গমাএ মাধব 

করব রতি সমধান । 

বড়াহিক! বড় হোঅ ধৈরজ 

সিংঘ ভূপতি ভান ॥ ১২। 

সিংহাসাবরী অথবা সংক্ষেপে সিংঘলী ছন্দ । 

২১ হইতে ২৬ মাত্রা । 
11] 1111 01 ॥ 11 11 1 ॥ ॥ | 
সব সখি পরবোধি কামিনি আনি ছেলি পিজা পাস। 
11 03 80 111 1111 81 01 101 
জনি 

১৯৭ 

১-২। সকল সথী প্রবোধ দিয়া কাঁমিনীকে 

প্রিয়তমের নিকট আনিয়া দিল, যেন ব্যাধ বিপিন 

হইতে মৃগকে বাধিয়! আনিলে তীক্ষ নিশ্বাস ত্যাগ 

করে (কামিনী সেইনপ ত্রস্ত হইল )। 

৩। .সমুহি- সন্ধুখী। ৪। বুলএ- ভ্রমণ 

করে) দহোদিস-__-দশ দিক । ফোই- খুলিয়া! । 
৩-৪। স্থবদনী শয্যার নিকটে বসিল, বত 

করিলেও সম্মুথী হয় না (বিমুখী হইয়া বসিল)। 
মানস হুইল মন্মথ ( ব্যাধের সহিত মম্মথের উপমা ) 

খুলিয়া দিলে (বন্ধন মুক্ত করিলে ) দশ দিকে ভ্রমণ 
করে। 

৫-৬। সকল গাত্রে বস্ত্র অতি দৃঢ় (আবৃত ), 

কোথাও অবকাশ নাই, করম্পশে প্রাণ পরিত্যাগ 

করে, রতি আশা কি রূপে পূর্ণ হইবে? 
৭-৮। নীবিবন্ধ নিবিড়, কণঞ্চুক কঠিন, অধরে 

নিরোধ আরও অধিক, কাম কঠিন, কামিনী কঠোর, 

প্রবোধ মানে না। 

৯। পরকার-_ প্রকার, উপায়। আবে (এ 

স্থলে উচ্চারণ অবে )-_ এখন | পর অবধারি - 

অবধারণ পড়ে না, নিশ্চয় হয় না। 

১০। চাহিঅ--চাহি। হঠহি--বল। হল-_ 

যায়। হিঅ হারি--হদয় হারে, ইচ্ছা হয় না। 

৯১০। এখন আমি কি উপায় করিব কিছু 

নিশ্চয় করিতে পারি না। কৌশল করিয়া কোপ 

করিতে চাহি, বল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না। 

১১। গমাএ--কাটাইয়! । সমধান-_সমাধান। 

১২। বড়াহিকা- বড় লোকেরই। মিংঘ € এ 

আকারে এই শব তালপত্রের পু'ঘিতে ও অপর অনেক 

স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় )__সিংহ। সিংহ ভূপতি 

( এই ভণিতা যুক্ত বিগ্তাপতির কতকগুলি পদ আছে ) 

-সশিবসিংহ। 
১১-১২। মাধব, চার দিন (কিছু দিন ) অতি- 

বাহিত হইলে রতি সমাধান করিবে, সিংহ ভূপতি 

বাধা বিপিন লগে মুগ তেজ তীখ নিসাষ॥ কছিতেছে বড় লোকেরই বড় ধৈধ্য হয়। 
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এই পদ পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রেও আনছ। 

পদামৃত সমুদ্রে ভণিতা এইরাপ-_ 
কান্ত কাতর কতই মিনতি 

করত কামিনি পায়। 

প্রাণ পীড়ন রাই মানই 

বিষ্যাপতি কবি গায় 

১৭৩ 

(বাধা 9 মাধবে কথা ) 

পরসে বুঝল তন্ন সিরিসিক ফুল । 
বদন স্থুসৌরভ সরসিজ ভূল ॥ ২। 
মধুর বানি সরে কোকিল সাদ। 

পিউল অধর মুখ অমিয় সবাদ ॥ ৪। 

সথন্দরি বৃঝ তোহর বিবেক। 

চারি জে ওল ভরি ভূখল এক ॥ ৬। 

বাসর দেখহি ন পারিয় সুর। 

ছুতিক বচনে অএলাহছ এত দূর ॥ ৮। 
পওলহ শীতল পানি বিসেখি। 

হরহ পিয়াস কি করবহু দেখি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্তন বরনারি । 

নয়নকে আতুর রহল মুরারি ॥ ১২। 
তালপত্রের পু খি 

১। পরশে-স্পশ। সিরীসিক__শিরীষের। 

২। তূল---_তুলা। 

১-২।  (মাধবের উক্তি ) স্পর্শে বুবিলাম তনু 

শিরীষ ফুলের (ন্যায় ), মুখের সুসৌরভ পদ্ম ভুল্য। 
৩। বানি--বাণী। সরে--স্বর। সাদ--শব। 

৪1 পিউল-__পান করিলাম । সবাদ--সওয়াদ 

(হিন্দী) স্বাদ। 
৩-৪। মধুর বাণীর ম্বর কোকিল শবের (নায়), 

মুখে অধর অমৃত স্বাদ পান করিলাম । 

&। তোহয়--তোর ৷ বিবেক-_বিষেচন । 

বিগ্ভাপতি। 

৬। এেঁওল-_ ভোজন করিল। 

রূপে, তৃপ্রিপূর্বক । 
৫-৬। সুন্দরি, তোমার বিবেচনায় বুঝিয়া দেখ। 

চারি তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিল (কর স্পর্শ করিল, 

নাস! ঘ্বাণ পাইল, কর্ণ শ্রবণ করিল,রসনা পান করিল), 
এক (নেত্র)ক্ষুধিত (রহিল) (রাধা অন্ধকারে 

আগমন করিয়াছেন, মাধব স্পশাদ্দি সুখ অনুভব 

করিয়াছেন, কিন্তু রাধাকে দেখিতে পান নাই )। 
৭। বাসর--দিবাকালে। দেখহি-__দেখিতেও। 

পারিয়_পাই। শুর-ক্ধ্য। ৮1 ছুতিক-- 

দূতীর। অএলাভ'-_আসিয়াছি। 

৭৮1 (বাধার উত্তর ) (দবাকাণে শষা দেখ- 

তেও পাই না ( কুপণবদ্ বাঁলয়া ); দুতীর কথায় এত 

দুর আসিয়াছি। 

৯। পওপহ--পাইয়াছ। 

ভরি-_পুণ- 

বিসোঁখি _বিশেষ 

করিয়া, উত্তম। ১০ হরহ-হুরণ কর, নিবারণ 

কর। করবহু--করিবে। 

৯-১০। উত্তম শীতপ জল পাইয়াছ, পিপাস! 

নিবারণ কর, দেখিয়া কি করিবে 

১১-১৯। বিস্তাপতি কাঁহুতেছে, শুন নারীশ্রেষঠ, 

মুরারি নয়নের আতুর রহিল (দশনে বঞ্চিত হইল )। 

১৭৭ 

( সখীর উক্তি ) 

আএল মাধব পাওল ধাম। 

সম্ত্রম জাগল মনমথ গাম ॥ ২। 

ধনি মুখ ঢাকি রহল এক পাস। 

বাদর তরে শশি রহুল তরাস ॥ ৪। 

চলু সব সখি জন ইঙ্গিত জানি। 
করতল নাহ ধরল ধনি পানি ॥ ৬। 

রূঠে বলয় কিয়ে ঝন ঝন বাজ। 

বাল! কিছুই ন কহ ভয় লাজ ॥ ৮। 



বিদ্যাপতি। 

কত কত সখি জন করয় উপাই । 

ধনি মুখ চান্দ কবন্ত ন দেখাউ ॥ ১০। 

রতি রস পণ্ডিত নাগর রঙ্গ । 

চাপি ধরল ধনি বেণী ভূজঙ্গ ॥ ১২। 

দাহিন হাথ চিবুক গহি রাখ । 

সন্ত্রমে বদন ইন্দু রস চাখ ॥ ১৪। 

নয়ন চকোর অমিয় রস পীব। 

অপুরুব দুনক জিউ তব জীব ॥ ১৬। 

ভূজ ধরি আনল কুম্থম শয়ান । 

জনম সফল মানল পঁচবান ॥ ১৮। 

সঘনে আলিঙ্গন নিভয় কেলি । 

বল্লভ বিদগধ সাফল ভেলি ॥ ২০। 
গীত চিন্তু।মণি। 

২। গাম গ্রাম, সমূহ । 

৪। মেঘের ( নীল বন্সের ) তলায় চগ্র (মুখ) 

ভীত হইয়া! রচিল। 

৭। রূঠে-রট। কষ্ট বলয় কি ঝন্ ঝন্ করিয়া 

বাজিয়া উঠিল) ১৩। গহি _ গ্রহণ করিয়া! । 

১৩। দক্ষিণ হস্তে চিবুক গ্রহণ করিয়া রাখিল 

( ধারণ করিল )। 

১৪। চাখ--আস্বাদন করিল। 

১৬। জিউ--জীবন। জিউ তব জীব- -তখন 

প্রাণ বীচিল। 

১৮। পঁচবান-_পঞ্চবাণ, মদন। 

১৯1 নিভয়-_নির্ভয় । 

২০। বিদগ্ধ বল্পভ সফল ( মানস ) হইল। 

১৭৮ 

( সর্থীতে সর্থীতে কথা ) 

হরি করে হরিণনয়নি তব সোপি 
সখিগণ চলু আন ঠামে । 
অবসরে ধনি কর ধরি নাগর 

বিনতি করয় অনুপামে ॥ ২। 

১০৯ 

হরিণনয়নি ধনি রাম! ৷ 

কানুক সরস পরশ সম্ভাষণে 

মেটউ লাজক ধাম! ॥ ৪। 

হৃখদ সেজোপর নাগরি নাগর 

বৈসল নব রতি সাধে । 

প্রতি অঙ্গ চন্বনে রস অনুমোদনে 

গর থর কীাপয় রাধে ॥ ৬। 

মদন সিংহাসন করল আরোহণ 

মোহন রসিক সুুজান। 

ভয় গঢ তোড়ল অলপে সমাধল 

বাখল সকল সমান ॥ ৮। 

কহ কবিশেখর গরুঅ ভোখভর 

ক্রু জল গোর আভারে। 

এীঁসন ছুন্ধ মন তলপই পুন পুন 
উপজল অধিক বিকারে ॥ ১০। 

পদকলীতর । 

১। (সীপি_ সপিষ়া। 

২। সেই অবসরে ধনীর কর ধারণ করিয়! নাগর 

অনুপম ( অতি সুন্দর ) রূপে বিনয় করিতে লাগিল। 

৪। মেটউ লাজক ধামা-_-লঙ্জার বাসস্থান দূর 

ইইল ( নাগরীর হৃদয়ে আর লজ্জা রহিল না )। 

৮। ভয়রূপী গড় ভাঙ্গিল, অন্নে সমাধান করিল, 

সকল সম্মান রাখিল। 

৯। গরদ্ম ভোখভর-_-অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে। 

থোর- _থোড়া, অল্প । 

১৯1 তলপই-_-অস্থির হয়। 

৯-১০ | কবিশেখর (বিস্তাপতি ) কহে, অত্যন্ত 

ক্ষুধিত হইলে অল্প আহার (ও অল্প ) জলপান করিবে। 

এইরূপে ছুই জনের মন বার বার অস্থির হইয়া অধিক 
বিকার উৎপন্ন হইল । 

নেলসন 



বিভাপাতি / 
১৯০১০ 

টি শীলী 

€ দৃতীর উক্তি ) 

এ হরি মাধব কি কব তোয়। 

অবল! বল কএ মহত ন হোয় ॥ ২। 

কেশ উধসল টুটল হার। 

নখঘাতে বিদারল পয়োধর ভার ॥ &। 

দশনহি' দংশল তুন্ছ বনমারি । 
সিরিস কুম্থম হেরি কমলিনি নারি ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থমু বর নারি । 

আগিক দহনে আগি প্রতিকারি ॥ ৮। 

রসমঞ্জরী। 

২। অবলার প্রতি বল প্রকাশ করিলে মহত্ব 

হয় না। 

৩। উধসল-_আলুথালু, হইল। 
হইল। 

৫-৬। বনমালি, তুই দশন দ্বারা দংশন করিয়াছিস্, 

নারী পন্সিনী (ও) শিরীষ কুন্গম (তুলা) দেখিতেছি। 
৮1 আগিক দহনে আগি প্রতিকারি- আগি 

জারি পুন্থু আগিক কাজে__অনলে জারি পুন অনলক 

কাঞজ-_ভিয্ন আকারে এই কয়টা পদের একই অর্থ। 

এই পদটা পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে আছে । 

টুটল-_ছির 

১৮৩ 

(দুতীর উক্তি ) 
জাতি পছুমিনি সহতি কতা। 

গর্জে দমসলি দমন লতা ॥ ২। 

লোভে অধিক মুল ন মার। 

জে মুল রাখএ সে বনিজার ॥ ৪1 
অছল জোর সিরীফল ভাতি। 

কএলছ ছোল নারঙ্গ কাতি 1 ৬। 

ভনই বিভ্ঞাগতি দন কর লাখ । 

ভূখল নখা ছু হাথ ॥ ৮। 

রাগতরজিগী 

ফেশরাজবিজয় ছন' | ১২ হইতে ১৪ মাত্রা। 

১। জাতি পছুমিনি---পঞ্লিনী জাতীয়া রমণী। 

সহতি--সহিবে। কতা--কত। 

২। গজে -গজেন, গজ দ্বারা । দমসলি- দলিত 

ইইল। দ্মন---ড্রোণ পুষ্প, মিথিল! ভাষায় দওন!। 

১-২। পদ্মিনী জাতীয়া রমণী কত সহিবে? ফ্রোগ 
লতা গজ কর্তৃক দলিত হইল। 

৩। মুল__মূল ধন। মার---নষ্ট করা। 

৪। বনিজার- যে বাণিজ্য করে, সদাগর। 

৩-৪। অধিক লোভে মূল নষ্ট করিতে নাই। যে 

মূল (ধন) রাখে সেই সদাগর। 
৫€। অছল'-আছিল। জোর- জোড়া । শিরী- 

ফল-সস্্রীফল। ভাতি-তুল্য। 
৬। কএলহ-__করিয়াছ। 

কাতি-_কাস্তি (উপমার্থে)। 

৫-৬। ( পয়োধর ) শ্রীফল যুগলের তুল্য ছিল, 
ছাড়ান নারঙ্গ (ফলের) স্তায় করিয়াছ ( মাধবকে 

সম্বোধন করিয়া )। | 

ণ। লাথ-ছলনা। 

৮। ভূখল--স্ষুধিত। নখা--_নখসমুহ। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে ছলনা! করিও না, 
( নাগরের ) ছুই হন্তের নখ সমূহ ক্ষুধিত (ছিল )। 

(ক্ষধিত নখ পয়োধর তোজন করিয়! তাহার আক্কৃতি- 
ক্ষুদ্র করিয়াছে )। 

ছোল-_ছাড়ান। 

১৮৯ 

(দৃতীর উদ্কি) 

আবে ন লহতি.আইতি মোরি । .... 
, পয়ে পরভঙ্থ লঞ্খবি চোক্সি ॥২ . : ... 



এনা 

বের! এফ জীব রাখ কহ্কাই। 

_ পরক পেঅসি দেহ পঠাই ॥ ৪। 
চুম্বনে লেপি কাজর ধার। 

অধর নিরসি জে তোরলহ হার ॥ ৬। 

নখেরি খত কুচজুগ লাগু । 

সে কইসে হোইতি গুরুজন আগু ॥৮। 

ভনে বিষ্ভাপতি রস সিঙ্গার । 

সঙ্কেত আইলি তেজ এ কে পার ॥ ১৪। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। আবে-_-এখন। লহতি-__-অন্রমান হয় । 

আইতি__আয়ত্ত। 

২। লখবি-_লক্ষ্য করিবে। 

১-২। এখন আর আমার আয়ত্ত অনুমান হয় 

না, পরে প্রত্যক্ষ চুরী লক্ষ্য করিবে । 

৩। বেরা- বার। 

৩-৪। কানাই, একবার জীবন রক্ষা কর, পরের 

প্রেয়সী পাঠাইয়৷ দাও । 

€। লেপি- লিপ্ত হইয়াছে। ৬। তোরলহ-. 

ভাঙিয়াছ, ছি'ড়িয়াছ। 
৫-৬। চুম্বনে কাজলের ধার! লিপ্ত হইয়াছে, অধর 

নীরস করিয়! হার ছি'ড়িয়া দিয়া । 

৭7৮। কুচ যুগলে নখক্ষত লাগিয়াছে, সে কেমন 

করিয় গুরুজনের আগে (সোক্ষাতে) হইবে (যাইবে)? 

৯-১০ | বিভ্ভাপতি শুঙ্গার রস কহিতেছে, সন্কেত 

(স্থানে ) আলিলে কে ত্যাগ করিতে পারে? 

১৮২ 

(দূুভীর উক্তি ) 

. ছাদয় তোহর জানি ন ভেলা । 
পরক রতন আনি মোঞ্ে দেল! ॥ ২। 

কএল মাধব ছমে অকাজ। 

ছাঘি মেরাউলি সিংহ সমাজ ॥ ৪। 

১১১ 

রাখহ মাধব মোরি বিনভী | 

দেহে পরীহুরি পরজুবততী ॥ ৬। 

চুম্বনে নয়ন কাজর গেলা । 

দসনে অধর খণ্ডিত ভেলা ॥ ৮। 

গীন পয়োধর নখর মন্দা । 

জনি মহেসর শিখর চন্দা ॥ ১০। 
ন মুখ বচন ন চিত থীরে। 
কাপ ঘন হন সবে সরীরে ॥ ১১। 

ঘর গুরুজন দুরজন সঙ্কা । 

ন গুনহ মাধব মোহি কলঙ্কা ॥ ১৪। 

কৰি বিষ্ভাপতি ভান । 

আনক বেদন নই বুঝ আন ॥ ১৬। 

তালগত্রের পু'ঘি ও নেপালের পুখি। 

১। তোহর--তোর। ১। পরক-_-পরের। 

মোঞ্ে ময়, আমি । 

১-২। তোর হৃদয় জান! হইল না (তোর হৃদয় 

কেমন জানিতাম না ), (আমি ) পরের রত্ব (রাধাকে ) 

আনিয়া দিলাম । 

৩। কএল--করিলাম। হমে-_-আমি। 

81 হাথি_ হাতী। মেরাউলি-_মিলাইলাম। 

সমাজ- সম্মুখে, নিকটে । 

৩-৪। মাধব, আমি অন্তায় কর্ম করিলাম । সিংহের 

সন্মুথে হস্তী মিলাইলাম। 
৫1 বিনতী--মিনতি। ৬। দেহে দাও। 

৫-৬। মাধব, আমার মিনতি রাখ, পরধুবতীকে 
ছাড়িয়া দাও। 

৭-৮। চুম্বনে নয়নের কাজল (মুছিয়া ) গেল, 
দশনে অধর খণ্ডিত হইল। . 

৯-১৭। গীন পয়োধরে মন্দ (ছুই) নথর 

(লাগিল ), যেন মহেশ্বর শিরে চন্দ্র ( উদিত হইল )। 

১১। পঠান্তর--ন অতি চপল অতি থীর, 

অত্যন্ত চপলও নয়, অতান্তঃস্থিরও নয় । ১২। হন-_ 

জাত করে, আক্রমণ করে। 



৯১২ 

১১-১২। মুখের বচন (ও) চিত্ত স্থির হয় না, 

শরীরে ঘন ঘন কম্প আঘাত করিতেছে ( ঘন ঘন শরীর 
কাপিতেছে )। 

১৪। গুনহ--গণন! কর, বিবেচনা কর। 

মোহি--আমার। 

১৩-১৪। (রাধার) ঘরে গুরুজন হুর্জনের 

আশঙ্কা, মাধব, আমার কলঙ্ক গণনা কর না। 

(লোকে আমাকেও দোষী করিবে )। 

১৫-১৬ | কবি বিদ্ভাপতি কহে পরের বেদন পর 

বুঝে ন!। 
নেপালের পুথির ভণিতা-_ 

ভনে বিগ্ভাপতি দৃত্তী ভোরী। 

চেতন গোপএ গুপুতি চোরী ॥ 

বিদ্তাপতি কহিতেছে, দূরতী নির্বোধ ( ভোরী ), 

চতুর (চেতন )৩প্ত চুরী গোপন করে (ধে কার্য 

গোপনীয় তাহা গোপন করিতে হয় )। 

১৮৩ 

( সখীতে সখীতে কথা) 

সাজনি অকথ কহি ন জাএ। 

অবল অরুন সসিক মণ্ডল 

ভীতর রহ নুকাএ ॥ ২। 

কদলি উপর কেসরি দেখল 

কেসরি মেরু চটল!। 

তাহি উপর নিশাকর দেখল 

কির ত৷ উপর বইসলা ॥ ৪। 

কীর উপর কুরঙ্গিনি দেখল 

চকিত ভমএ জনী । 

কীর কুরঙ্গিনি উপর দেখল 

ভমর উপর ফনী ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি। 

এক অসম্ভব আওর দেখল 

জল বিনা অরবিন্দা । 

বেবি সরোরুহ উপর দেখল 

জইসন দূতিঅ চন্দা ॥ ৮ | 

ভন বিষ্ভাপতি অকথ কথা 

ই রস কেও কেও জান। 

রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেই রমান ॥ ১০ 

ভালপত্রের পু-খি। 

১। অকথ--অকথা (আশ্র্যয অর্থে)। 

কহি---কথন, কহা। সঞ্গন, আশ্চধ্য (ব্যাপার ) 

কা যায় না। 

২। অবল অরুণ কোমল অরুণ। সসিক 

মগ্ডল--শশীর মণ্ডল। ন্কাঁএ_লুকাইয়া । কোমল 

অরুণ (পদ্দতল ) শশামগ্লের ( পদ্দনখপংক্তির ) 

ভিতরে লুকাইয়৷ রহিল। 

৩। কেসরি--কেশরী ৷ মেক--পর্বত, 

স্ুমের । চটলা--আরোহণ করিয়াছে । 

৪। তাহি--তাহার। কির-গুক পঙ্গী 

(নাসা )। বইসল!---বসিয়া আছে । 
৩-৪। কদলীর ( উরুর ) উপর কেশরী (কটি) 

দেখিলাম, কেশরীর (উপর ) মেরু ( পয়োধর ) 

আরোহিত। তাহার উপর নিশাকর (মুখ), 

তাহার উপর শুক পক্ষী (নাসা) বসিয়! 

আছে। 

৫। শুক পক্ষীর (নাসিকার) উপর হুরিণী 
(নয়ন) যেন চকিত হইয়া! ভ্রমণ করিতেছে ( চঞ্চল 

চক্ষু দেখিলাম )। 

৬। তাহার উপর ভ্রমর ( চূর্ণ কুস্তল ) দেখিলাম, 
তাহার উপর ফণী (বেনী )। 

৭ আওর- আরও। 

৮। বেবি--ছই। দূতিজ-দ্িতীয়ার। 



বিদ্তাপতি। ১১৩ 

৭-৮। আরও এক অসম্ভব দেখিলাম, বিনা জলে হর্য জানে না, প্রভুর সহিত কেলি কি করিবে? নব 

পল্প ( পয়োধর ); ছুই পন্মের উপর দেখিলাম, যেন নলিনী যেন কুঞ্জর কর্তৃক গঞ্জিত হইল, ড্রোণ পুষ্প 
দ্বিতীয়ার চন্তর ( নথরেখ! )। (তুল্য ) দেহ দলিত হইল। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, আশ্চর্য্য কথা, এই ৩। আরে--আহা। অনুপে--অন্থপম। 

রস কেহ কেহ জানে । রাজা .শিবসিংহ রূপনারায়ণ ৪। কলপএ-_কল্প, তুল্য বিবেচনা করে। তৃখল 

লখিমা দেবীর বল্লভ'। __ ক্ষুধিত। 

ভণিতার পাঠাস্তর মিথিলায় প্রচলিত আছে-_ ৩-৪। আহা, কি অনুপম দেখিতেছি! ক্ষুধিত 

ভন বিষ্ভাপতি শুন রমাপতি আর্থ (অন্রাগ কাতর ) মধুকর মধুলোতে মুকুলকে 

সকল গুন নিধান। কুম্থমদল-তুল্য করিল। 

যে ই পদক অর্থ লগাবথি 

সে জন বড় সেয়ান ॥ ১৪ । ৪৮৫ 

পর্দক-_পদের। লগাবথি- লাগায়, করে। ( সখীতে সখীতে কথা ) 

বিদ্াপতি কহিতেছে, ( হে) মকল গুগনিধান কুচ কোরী ফল নখ খত রেহ। 

রমাপতি, শুন, যে এই পদের অর্থ করিবে সে 
নব সসি ছন্দে অক্কুরল নব নেহ ॥ ২। 

ব্যক্তি বড় চতুর। 

রমাপতি নামে রাজ। শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন, জিব জঞ্ের জনি নিরধনে নিধি পাএ। 

এইরূপ প্রবাদ আছে। খনে হেরঞএ খনে রাখ ঝপাএ ॥ ৪1 

এই পদ কীর্তনানন্দেও আছে। নবি অভিসারিনি প্রথমক সঙ্গ । 

2 পুলকিত হোএ স্থমরি রতি রঙ্গ ॥ ৬। 

১৮৪ গুরুজন পরিজন নয়ন নিবারি। 

( সথীর উক্তি) হাথ রতন ধরি বদন নিহারি ॥ ৮। 

প্রথম দরস রস রভস ন জানএ 85355775475 

কি করতি পু স:ঞ কেলী। ৮4 
নবি নলিনী জনি কুগ্জরে গঞ্জলি ১। কোরী__কোরা, নৃতন। 

দমনে দমন তনু ভেলী ॥ ২। ১-২। নূতন কুচ ফলে নখক্ষত রেখা, নূতন শশী 

কী আরে দেখিঅ অনৃপে । ( শশী রেখার ) ছাদে নবীন স্নেহ অস্কুরিত হইল । 
মধুলোভে মুকুল কুন্ুম দল কলপএ ৩। জিব- জীবন, প্রাণ। পাএপাইয়!। 

আরতি ভূখল মধূপে ॥ ৪। ৪। ঝপাএ-_চাকিয়া। 
তালগত্রের পু'খি। ৩-৪। নির্ধন প্রাণতুল্য নিধি পাইয়া ক্ষণে দেখে, 

১। রভস-_হর্য, বেগ। ক্ষণে চাকিয় রাখে। 

২। দমনে-দলিত। ছম্ন--স্রোণ পুষ্প। €। সঙ্গ--মিলন। 'দুমরি--শায়ণ করিয়া । 
১:২।. প্রথম দর্শনে ( মিলনে ) রস (প্রীতি) ৫-৬। নূতন অভিসারিণী, প্রথম মিলন। রতিরজ 

১৪... 



১১৪ 

স্বরণ করিয়া পুলকিত হয়। 

৮। হাথ রতন- হস্তস্থিত রত ; কক্কণন্থিত ক্ষুত্র 

দর্পণ, যাহাতে মুখ দেখিতে পাওয়া যায় । 

৭-৮।| গুরুজন পরিজনের নয়ন নিবারণ করিয়া 

( তাহাদের পরোক্ষে ) হস্তস্থিত কন্কণের ক্ষুদ্র দর্পণে 

মুখ দেখে। 
১*। নিরবি--নির্ণয় করিয়া, উত্তম রূপে। 

৯-১০ | অপর লোককে দেখিয়া মুখ অবনত 

করে, অধরে দশন ক্ষত উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করে। 

১৮৬ 

(সথীর উক্তি ) 

আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি 

আজ কালি কত ভেদ । 

দৈসবে বাপুড়ে সীম! ছাড়ল 
জউবনে বাঁধল ফেদ ॥ ২। 

স্থন্দরি কনককেঅ! মুভি গোরী | 

দিনে দিনে চান্দ কলা সঞ্চো বাঢ়লি 
জউবন সোভা তোরী ॥ ৪। 

বাল পয়োধর বদন সহোদর 

অনুমাপিয় অনুরাগে । 

কওনে পুরুষ করে পরসএ পাওল 

জে তনু জিনল পরাগে ॥ ৬। 

মন্দ হাসে বন্কিম কএ দরসএ 

চঙ্গিম ভউহ বিভঙ্গে । 
লাজে বেআকুলি সামু ন হেরএ 
আউল নয়ন তরঙে ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কবিবর এন গাবএ 

নব জউবন নব কস্তা । 

সিবসিংহ রাজ! এছো৷ রস জানএ 

মধুমতি দেবি স্থকন্তা ॥ ১০। 
তালপত্রের পু ধি। 

বিস্কাপতি 

১। দেখলিসি- দেখিলে । 

২। বাপুড়-_-বেচার৷ । ফেদ-_তাড়া করিয়া। 

১-২। আজ দেখিলে কাল দেখিলে, আজ কালে 

কত ভেদ! শৈশব বেচার৷ সীম! ছাড়িল, যৌবন 

তাড়া করিয়। বাঁধিল (অঙ্গে যৌবন আশ্রয় গ্রহণ 

করিল )। 

৩। কনককেআ-_-কনকীয়া । মুতি_ মুণ্ি। 

৩-৪। নুনদরি কনক নির্মিতা গৌর মুত্তি, তোর 

যৌবনের শোভ। দিনে দিনে চন্দ্রকল! সম বাড়িল। 

৫| বদন-_গিরিক (পাঠান্তর ) গিরির। 

অনুমাপিয়- _অগ্ুমান করি (পরিমাণ নিদ্ধীরণ করা)। 

৬। পরসএ_ম্পর্শ। 

৫-৬। বাল পয়োধর এবং ব্ধন অনুরাগে 

সহোদর তুল্য এরূপ অনুমান হয় (উভয় লোহিত বর্ণ 
হইয়াছে )। কোন পুরুষের করম্পর্শ পাইল যে 
তন্থু পরাগকে জয় করিয়াছে ? 

৭। চঙ্গিম__উজ্জল, সুন্দর । 

৮। সামু সম্মুখ । আউল-_আকুল। 
৭৮ । অল্প হাসিয়া, ভ্রভঙ্গ করিয়া উজ্জ্বল বক্র 

৯” করে, লজ্জায় ব্যাকুল, নয়ন তরঙজে আকুল 

হইয়৷ সম্মুথে দেখে না। 
৯-১০ | বি্াপতি কবিবর এই গাহিতেছে, নৰ 

যৌবন, কান্ত নবীন) মধুমতী দেবীর সুকান্ত শিবসিংহ 

রাজা! এই রস জানেন। ( মধুমতী নামে শিবসিংহ 
রাজার আর এক রাণী ছিলেন )। 

১৮৭ 

( সখীর উক্তি) 

আজু বিপরীত ধনি দেখিঅ তোয়। 

বুঝই ন পারিয় সংশয় মোয় ॥ ২ ! 

তুয় মুখমণ্ডল প্ুুনিমক চাদ। 

কা লাগি ভেল এঁসন ছীদ ॥ ৪। 



বিদ্তাপতি। 

নয়ন যুগল ভেল কজর বিথার। 
অধর নিরস কর কওন গমার ॥ ৬। 

গীন পয়োধরে নখরেখ দেল। 

কনক কুস্ত জনি ভগনহু ভেল ॥ ৮। 

অঙ্গ বিলেপন কুস্ুমে ভার। 

পিতান্বর ধর ইথে কি বিচার ॥ ১৪। 

স্থজন রমনি তুহু কুলবতি বাদ। 

কা সঞ্ঞে ভুঞ্জলি মরমক সাধ ॥ ১২। 

কামিনি কহিনী কহ সম্বাদ। 

কহ কবিশেখর নহ পরমাদ ॥ ১৪। 
পদকল্পতক | 

১। দেখিঅ-দেখিতেছি। ২। ক! লাগি__ 
কিসের জন্য। 

৫| বিথার-বিস্তার। ৬। গমার-_-অন্ঞ। 
১১। কুলবতি বাধ-__-কুলবতীর বিপরীত। 

১৮৮ 

(সখীর উক্তি ) 

কহ কথি সামরি ঝামরি দেহা । 

কওন পুরুখ সঞ্জে লয়লি নেহা ॥ ২। 
অধর স্থুরঙ্গ জনি নিরস পবার। 

কওন লুটল তুয় অমিয় ভগ্ডার ॥ ৪। 
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর । 

মাঁজি ধয়ল জনি কনয় কটোর ॥ ৬। 

ন বাইহ সে পিয়া তহ্ছি একগৃনে । 

ফিরি আওল তুহু পুরুবক পুনে ॥ ৮। 
বিষ্ভাপতি কবি ইহ রস ভানে। 

রাজ! শিবনিংহ লছিমা রমানে ॥ ১০। . 
১। সামরি--শ্টামা, সুন্দরী । ঝামরি- মলিন । 

২। লয়লি-_ঘটাইলি। 

১-২। হে নুন্দরি, কহ কেন ( তোমার ) দেহ 

মলিন, কোন পুরুষের সহিত প্রেম খটাইয়াছ ? 

১১৫ 

৩। নস্ুুরঙ্গ__- সুরঞ্জিত, লোহিত বর্ণ। পবার--. 
প্রবাল। 

৩-৪। (তোমার) লোহিত বর্ণ অধর যেন 

নীরস প্রবাল (হয়৷ গিয়াছে), তোমার অমৃত 

ভাগার কে লুটিল? 
৫। রঙ্গ_-রংযুক্ত। গৌরবর্ণ পয়োধর অতিশয় 

রঞ্জিত (লোহিত ) হইল। 

৬। ধয়ল--ধরল, রাখিল। কনয় কটোর-_. 

সোনার বাটা। 

৭। তহ্বি_-( তহিনা) অতএব। একগুনে-_ 

একবারও । 

৭-৮। অতএব সেই প্রিক্তমের (নিকট ) এক- 

বারও যাইও না, পূর্বের পুণ্যে তুমি ফিরিয়া! আসিয়াছ। 

১৮৯ 

(সথীর উক্তি ) 
এ ধনি এসন কহবি মোয়। 

আজু যে কৈসন দেখিয় তোয় ॥ ২ 

নয়ন বয়ন আনহি ভাতি। 

কহইতে কহিনী ভূলসি পাঁতি ॥ ৪। 

হৃরঙগ অধর বিরঙ্গ ভেলি। 

কা সঞ্জো কামিনি কয়লি কেলি ॥ ৬। 

বেকত ভই গেল গুপ্তত কাজ । 

অতএ ককর করহ লাজ ॥ ৮। 

সঘন জঘন কাপয় তোর। 

মদন মখন কয়ল জোর ॥ ১০। 

গোর পয়োধর রাতুল গাত। 
নখক আচর ঝাপসি হাত ॥ ১২। 

অমিয় সাগর তু সে রাহি। 
মুকুন্দ মাতঙ্গ বিহরে তাহি ॥ ১৪। 
তে বুঝিয় মন বিতধ দেখি । 

বেকত কয় ন কহ দেখি ॥ ১৬। 



১১৬ বিস্বাপতি | 

কু কযিশেখর কি কর লাজে । | ১৯১ 

কহ ন কহিনী সখিনি সমাজে ॥ ১৮। 
(লখীর উক্তি ) 

পাত । সামরি হে ঝামর তোর দেহ । 

৮। ককর--কাহার। ১২। আঁচর--আচড়। কী বছ কইসে লাবলি দেহ ২ 

১৩-১৪। বাই, তুই অমৃত্ত সাগর, তাহাতে মুকুন্দ নীন্দে ভরল অছ লোৌচন তোর । 

মাতজ্গ বিহার করিয়াছে। অমিয় ভরমে জনি লুবুধ চকোর ॥ ৪। 

১৫। বিতথ-_মিথা, বিফল। ১৬। কয় নিরমি ধুসর করু অধর পবার | 

করিয়া! । কোনে কুবুধি লুড়, মদন ভগ্তার ॥ ৬। 

১৮। সর্থীদিগের নিকটে কাহিনী (কথা ) কহ কোনে কুমতি কুচ নখ খত দেল । 

না কেন? হাঁএ হাঁএ সন্তু ভগন ভএ গেল ॥ ৮। 

ই দমন লতা সম তনু সুকুমার | 

এ ১৯০ ফুটল বলয় টুটল গৃম হার ॥ ১০। 

(সথীর উক্তি) কেস কুন্ম তোর সিরক সিন্দুর। 
শুন গুন সুন্দরি নারি । অলক তিলক হে সেহও গেল দূর ॥ ১২। 

মদন ভগ্ডার কে লেল কারি ॥ ২। ভনই বিদ্বাপতি রতি অবসান । 
কুস্তল কুন্থম অতীতে । রাজ! সিবসিংহ ঈ রস জান ॥ ১৪। 

হার তোড়ল কোন রীতে ॥ ৪। ৮৪৮5৯, 
১। সামরি- শ্ঠামা, সুন্দরী । ঝাঁমরি-_মলিন। 

হেরইতে নখর বিধানে । ১-২। হে সুন্দরি, তোর দেহ মলিন; কেমন 

বুঝি মধু ন টুটে পিক্ধানে ॥ ৬। করিরা দেহ ঘটল কহিবি কি? 
অলক তিলক মিটি গেল। ' ৩। ভরল-_ভরা । অছ-_আছে। ৪। ভরষ 

সিন্দুর বিন্দুহি বিগলিত ভেল ॥৮।  -ভ্রমে। লুবুধ-ুন্ধ। পাঠাস্তর_-কোমল বদন 

বিষ্ভাপতি রস গাব। কমল রুচি চোর । 

প্রথম সমাগম পুনমতি পাব ॥ ১০। ৩-৪। তোর চক্ষু নিদ্রায় ভরিয়া রহিয়াছে, যেন 

২। কারি-_€ কাটি), কাড়িয়া। অমৃত ভ্রমে চকোর বৃদ্ধ হইয়াছে। 
৩। কুস্তলের কুন্ুম নাই (অতীত হইয়াছে )। €। নিরসি-_রসহীন করিয়া, শুষ্ক করিয়া। 

৪। কোন প্রকারে (কিরূপে ) হার ছিঁড়িল? করু-_করিল। পবার- প্রবাল। 

৫৬1 নখরের বিধান (নখ রেখার সজ্জিত চিন্ন ) ৬। কুবুধি- কুবুদ্ধি। লুড়,- | 

দেখিয়। ( ভয়ে) আমার না! বস্ত্র খসিয়া যায় ! 
৫-৬। অধরপ্রবাল গ্ুঁফ করিয়া ধূসর বর্ণ করিল, 

৭। মিটি-মুছিয়া। | কোন কুবুদ্ধি মন ভাগ্ার লুটল? 

৯। গাব গাক্স। 
৭। খত-্ক্ষত। 

টা পুধ্যবতী প্রথম নমাগম প্রাপ্ত হইয়াছে । 
প-৮। কোন কুজতি কুড়ে নখ ক্ষত রিল, হায় 

উট এরি দি হায়, শন (হুড) ভগ্ন হইয়া গেল।, £ 



বিস্বাপতি। 

৯। দমন-_দ্রোশপুষ্প। ১০। ফ্টল-_ভাঙ্গিল। 

উুটল-_ছির হইল। গৃম--গ্রীবা। 
৯-১০ | দ্রোশলতা৷ তুল্য সুকুমার তনু; বলয় 

ভাঙ্গিয়৷ গেল, কগের হার ছিন্ন হইয়া গেল। 

১১। সিরক- মস্তকের। 

১১-১২। তোর কেশের কুম্থম, মাথার সিন্দুর, 

অলক! ও তিলক তাহাও দূরে গেল। 

১৩-১৪। বিদ্তাপতি কহে রতি অবসান হইল। 

রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। 

নেপালের পুথির ভণিতা_ 

তনই বিদ্তাপতি রসমতি নারি। 

করএ পেম পুন্ু পলটি নিহারি ॥ 

১৭২ 

( সথীর উক্তি ) 

পুছমো এ সখি পুছমো৷ তোয়। 
কেলি কল! রস কহুবি মোয় ॥ ২। 

বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর। 
অলক তিলক মিটি গেলছু দূর ॥ ৪। 
কুম্থুম কুল সব ভেল ভিন ভীন। 
অধরে লাগল দশনক চীন ॥ ৬। 

কোন অবুঝ কুচে নখ খত দেল। 
হা হা! শম্ভু ভগন ভই গেল ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুন বর নারি। 

সব রস লেল রসিক মুরারি ॥ ১০। 
১। পুছ্মো-_আমি জিজ্ঞাসা করি। 

৪। মেটি--মুছিয়া। 

৮। হায় হায়, (কুচ)শন্কু (নখাঘাতে ) ভগ্ন 
হুইয়া গেল। 

এই পদ এবং ১৮৮ সংখ্যক পদের সহিত ১৯১ 

সংখ্যক পদের নেক সাহৃত্ত আছে। 
নরক 

১১৭ 

১৯৩ 

( সখীর উক্তি) 

তুয় অঙ্গে পিতছু চীরে। 

কুচ যুগ দংশল কীরে ॥ ২। 
অধর বিম্বফল তোরী। 

কে রস লেল নিচোরী ॥ ৪। 

বচন কহুসি আন ভীতি। 

কা সঞ্জে বঞ্চলি রাতি ॥ ৬। 

হৃদয় নয়ন গতি রীত। 

হেরইতে পাওল ভীত ॥ ৮। 

ইহ রস কহিনী কহুই। 

জরতিক উচিত বচন তহি' রচই ॥ ১৪। 

কবিশেখর অনুমানে | 

রাহিক অমিয় সিনানে ॥ ১২। 
পদকল্পতর়। 

১। পিতন্ন--পীত। ২। কীরে-_-গুকপক্ষী। 

৪। নিচোরী--নিঙ্গড়াইয়। ॥ ১*। জরতিক-_ 

জটিলার। ১২। রাহিক-_রাধার। 
১২। রাই অমৃতে স্নান করিয়াছে। 

১৭৯৪ 

(সখীর উক্তি ) 

কহ কহ এ লখি মরমক বাত। 

সে তোহে কি করল সামর গাত ॥ ২। 

মনমথ কোটি মথন তনু রেছ। 

কইসে উবরি তুহু আওলি গেছ ॥ ৪। 
কুলবতি কোটি হোয় যহি জন্ধ। 

পাওলি কিছু কিয়ে সে মুখ ধন্ধ। ॥ ৬। 

বকর মুরলি শ্রুবণে জি লাগে। 
খসতছি বসন শাগুপতি আগে ॥ ৮। 



১১৮ 

অব নীর ঢারসি কওন বিচার 

বল্পভ সে রস সাগর সার ॥ ১০। 

গীতচিস্তামণি। 

১। মরমক- মর্খের, গোপন । বাত-কথা । 

২। সামর গাত-শ্তামগাত্র, মাধব। সেই 

শ্কাম কলেবর (মাধব ) তোকে কি করিল ? 
৩। রেহ--রেখা। ৪। উবরি- মুক্ত হইয়া । 

৩-৪। (তোর) তন্গু রেখা ( যষ্টি) কোটি মন্মথ 

মথনকারী, কেমন করিয়া মুক্তি পাইয়া তুই গৃহে 

আসিলি ? 
৫-৬ | কোটি কুলবতী (যে মুখ দেখিয়া ) অন্ধ 

হয় সে মুখের রহস্ত কিছু পাইলি? 
৭। যকর-স্যাহার। জদি--যখন। 

৭-৮। যাহার মুরলি যখন শ্রৰণে লাগে ( প্রবেশ 

করে) ( তখন ভাবাবেশে ) শ্বশ্রু ও পতির সম্মুথেই 

বসন খসিয়া পড়ে। 

৯-১৪ | এখন জল ঢালিতেছিন্ (অশ্র মোচন 

করিতেছিন্) কোন বিচারে ( বিবেচনায়)? সেই 

বল্পভ রম সাগরের সার। 

১৯৫, 

(সখীর উক্তি) 

আজ দেখিয় সখি বড় অনমন সনি 

বদন মলিন সন তোরা । 

মন্দ ৰচন তোহি কে ন কহল অছি 

সেন কহিয় কিছু মোর! ॥ ২। 

(রাধার উত্তর ) 

আঙ্গুক রইনি সখি কঠিন বিতল অছি 

কাহ্ধ রভপ কর মন্দা । 

গুন অবগুন পন একও ন বুঝলনি 
রাছ গরামল চন্দ! ॥ ৪। 

বিদ্াপতি। 

(সখীর উক্তি) 

অধর শুখায়ল কেশ ওরঝায়ল 

ঘাম তিলক বহি গেলা । 

বারি বিলাসিনি কেলি ন জানথি 

ভাল অরুণ উড়ি গেল! ॥ ৬। 

ভনহি বিষ্ভাপতি শুন বর জৌবতি 
তাহে কহব কিয় বাধে। 

যে কিছু পু দেল আচর ঝাপি লেল 

সখী সভ কর উপহাসে ॥৮। 

মিথিলার পদ । 

১। অনমন--অন্ঠমনন্ক, বিমর্ষ। সনি- যেন, 

মত। সন-যেন। ২। কেন-স্পকে না,(না 

কথার মাত্রা )। কহল আছ--কহিয়াছে। 

১-২। সখি, আজ (তোকে) যেন অন্যমনস্ক 

দেখিতেছি, তোর মুখ যেন মলিন ( হইয়াছে )। 

কে তোকে মন্দ কথা কহিয়াছে, আমাকে কিছু 

কহিবি না? 

৩। বিতল অছি--কাটিয়াছে। রভস-_বেগ। 

মন্দা-_মন্দ, পীড়াদায়ক। 

৪। অবগুণ-_-অপগুণ, অগুণ। 

গ্রাস করিল। 

৩-৪। সখি, আজিকার রজনী কঠিন কাটিয়াছে 

(ক্লেশান্ুভবে কাটিয়াছে ), কানাই মন্দ রূপে বেগ 
(বল প্রকাশ ) করে। গুণ অগুণ (ভাল মন্দ) একটাও 

বুঝিলেন না, ( যেন ) রাহ চন্ত্রকে গ্রাস করিল। 

৫ শুখায়ল-_গুফ হইল। ওরবায়ল-_জড়াইয়া 

গেল। ৬। বারি--বািকা, কিশোরী । জানথি-_ 

জানে। অরুণ--সিন্দুর বিদ্দু। উড়ি_ উড়িয়া, 
মুছিয়া । 

৫-৬। অধর শুষ্ধ হইয়া গেল, কেশ জড়াইয়া 

গেল, ঘামে তিলক ভাসিয়! গেল। বালিক! বিলাসিনী 

(নায়িক। ) কেলি স্বানে না, ললাটের সিন্দুর বিন্দু, 
মুছিয়া গেল। 

গরাসল-_ 



বিদ্যাপতি। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন বরঘুবতি, তাহা 
(যাহ! ঘটিয়াছিল ) কহিতে বাধা কি? প্রভু (প্রিয়) 
যাহা কিছু দিল অঞ্চল ঢাকিয়। লইল ( পাছে ) সখী 
সকলে উপহাস করে। (নায়িকার অধর কেশ ও 

মুখের অবস্থা গোপন কর! যায় না, কিন্তু নায়ক 

পয়োধরে যে নখক্ষত চিহ্ন করিয়৷ দিয়াছিণ তাহা 
অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়৷ রাখিয়াছিল, পাছে সখীগণ দেখিয়া 

উপহাস করে )। 

১৪৯৬ 

(রাধার উক্তি) 

প্রথম সমাগম কে নহি জান। 

সম কএ তৌলল পেম পরান ॥ ২। 

কসল কসউটা ন ভেল মলান। 

বিনু ছুতবহে ভেল বারহ বান ॥ ৪। 

বিকলএ গেলিহু রতন অমোল । 

চিহ্নিকন্থ বনিকে ঘটাওল মোল ॥ ৬। 

সথলত ভেল সখি ন রহএ ভার। 

কাচ কনক লএ গাঁথ গমার ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি অসময় বানি। 
লাভ লাই গেলাছু মূলহু ভেল হানি ॥ ১০। 

তালপত্রের পু থি 

২। কএকরিয়া। তৌলল-_-ওজন করিল। 

১-২। প্রথম সমাগমের (রীতি ) কে না জানে ? 

প্রেম ( এবং) প্রাণ সমান করিয়া ওজন করিল। 

৩। কসল--কষিলে। কসউটা-_ কষণ্ঠি পাথর। 

৪। হুতবহ-_অগ্নি। বারহ বান- বারোগুণ 

মূলা, অর্থাৎ মহামূল্য। 

৩-৪। কষ্ঠি পাথরে কধিলে শ্লান হইল ন!, বিনা 
অগ্লিতে (দাহ ন! করিয়াই ) মহামুল্য হইল। 

৫€। বিকলএ বিক্রয় করিবার জন্য । গেলিছ-_ 
গেলাম। 

৬। চিফ্িছ-_চি করিযা। ঘটাওল-_কমা- 

১১৯ 

ইল, হাস করিল। মোল__ূল্য। 
৫-৬। অমূল্য রত্ব বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, 

বণিক (মাধব ) চিহ্ন করিয়া (অঙ্গে রতিচিহ্ন করিয়া) 

মূল্য হাস করিল। 

৭। ভার-_ভারি, অধিক মূল্য । ৮1 লএ-_ 

লইয়।। গমার_-মূর্থ। 

৭-৮। সখি, সুলভ হইলাম, অধিক মূল্য রহিল 

না, মূর্খ কাচ ও কাঞ্চন লইয়৷ (একত্রে) গাথে | 

১০। লাই-লাগি, লাগিয়!। 

৯-১০। বিদ্যাপতি অসময়ের কথা কহিতেছে, 

লাভের লাগিয়৷ গেলাম, মূলের ( ধন )ও হানি হইল। 

১৯৭ 

(রাধার উক্তি) 

কি কহব হে সখি কহইতে লাজ । 

জেহো৷ করল সোই নাগর রাজ ॥ ২। 

পহিল বয়স মঝু নহি রতিরজ | 

দৃতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥ ৪। 

হেরইতে দেহ মধু থরথর কাপ। 

সোই লুবুধ মতি তাহে কর ঝাঁপ ॥ ৬। 

চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি। 

কি কহব কিয়ে করল রস কেলি ॥ ৮। 

হঠ করি নাহ কয়ল কত কাজ । 

সে কি কহব ইহ সখিনি সমাজ ॥ ১০। 

জানসি তব কাহে করসি পুছারি। 
সে ধনি জে থির তাহি নিহারি ॥ ১২। 

বিদ্াপতি কহ ন কর তরাস। 

এঁসন হোয়ল পহিল বিলাস ॥ ১৪। 
৬। সেই লুন্ধমতি তাহাতে ( আমার দেহে ) 

বম্প প্রদ্ধান করিল (আমাকে বলপূর্বক আলিঙ্গন 
করিল )। 

১০। সথিনি- সথিগণ। 



১২০ বিদ্ভাপতি। 

বানর মুহু কী শোভয় পান ॥ ১০ । 
৪। গুপ্তা ও রত তুল্য ( বিবেচনা ) করে। 

৭। রূসাল-_রসযুক্ত। 

৮। বানরের কে কি মুক্তামাল| (শোভা পায়)? 

১০। বানরের মুখে কি পান শোভ। পায়? 

১৯৪১ 

(রাধার উক্তি ) 

কি কব হে সখি রজনিক বাত। 

বড় ছুখে গমাওল মাধব সাত ॥ ২। 

করে কুচ ঝাপয় অধর মধুপান। 

ব্দনে বদন দয় বধয় পরান ॥ ৪ 

নব যৌবন তাছে রস পরচার। 

রতি রস ন জানয় কানু সে গমার ॥ ৬। 

মদনে বিভোর কিছুও ন জান। 

কতএ বিনতি কর তৈও নহি মান ॥ ৮। 
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি। 

তু মুগডধিনি সোই লুবুধ মুরারি ॥ ১০। 

১১-১২। জানিস্ বদি তবে জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ ১1 বাত-_কথা। 
কেন? যে তাহাকে দেখিয়া! স্থির থাকে সে ধন্য | ২। গমাওল--অতিবাহিত করিলাম। সাত-_ 

সাথ, সঙ্গে। | 
১৯৮ ৪। দয়- দিয়া । 

(রাধার উক্তি ) ৫। পরচার-_প্রকাশ। 

কি কব হে সখি আজুক বাত। ৬। গমার-মৃড়। 
মাঁণিক পড়ল কুবনিক হাত ॥ ২। ৮। তৈও--তথাপি। 

কাচ কাঞ্চন ন জানয় মূল । ১*। মুগুধিনি- মুগ্ধা। 

গুপ্তা রতন করয় সমতৃল ॥ &। ৫ 

তহ্নি স্সৌ কহা পিরিতি রসাল। ররর ডি বো র 
কি করব হমহু তকর পরবোধে ॥ ২। 

বানর কণ্টে কি মোতিম মাল ॥ ৮। রাবি 

ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস জান। 
অতিন্থ লাজ ডর অতি করুনা ॥ &। 

লোভে নিঠুর হরি কয়লহ্বি কেলি। 
কি কহব যামিনি:ঘত দুখ দেলি ॥ ৬। 

হঠ ভেল রস হম হরল গেয়ান। 

নিবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥ ৮। 

দেল আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি। 

তহি খনে হৃদয় মঝু উঠল কাপি ॥ ১০। 

নয়নে বারি দূরশাওল রোই । 

তবন্থ কাহৃ, উপশম নহি হোই ॥ ১২। 

অধর নিরস মঝু করলনি মন্দা । 

রাহ গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥ ১৪। 

কুচযুগে দেল নখ পরহারে। 

কেশরি জনি গজকুত্ত বিদারে ॥ ১৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি রসবতি নারি। 

তু সে চেতনি লুবুধ মুরারি ॥ ১৮। 

কামকল! ছন৷ ( পিঙ্গল )। 

২। তাহার প্রবোধে আমার কি করিবে (তাহার 

সাত্বন! বাক্যে জামার কি ফল হইবে)? 



বিদ্যাপতি । 

৩। তরুনা_-তরুণ। 

«| কয়লহ্নি-__করিলেন। 

১১। কাদিয়! চক্ষে জল দেখাইলাম । 

১৩। মন্দা-_ছুষ্ট, ্রস্ত | 

১৪। নিশীথে রাহ শশীকে গ্রাস করিয়া ত্যাগ 

করিল। 

১৫। 

১৮। 

পরহার--প্রহার, আঘাত । 

চেতনি-ঢতুরা। 

২০১ 

(রাধার উক্তি) 

দু পরিরস্তনে পিড়লি মদনে । 

উবরি অয়লান্' সগি পুরুব পুনে ॥ ২। 

টুটি ছিড়িয়ায়ল মোতিম হারে। 
সিন্দুরে লুটায়ল সুরঙ্গ পবারে ॥ ৪। 

স্বন্দর কুচ জগ নখ খত ভরী | 

জনি গজকুন্ত বিদারল হরী ॥ ৬। 

অধর দশন দেখি জিব মোর কীাপে। 

টাদমগ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে ॥ ৮। 

সমুদ্র এ্সনি নিশি ন পাবিয় উরে। 
কখন উগত মোর হিত ভএ সুরে ॥ ১০। 

মোঞ্েঃ নহি জাএব সখি তহ্নি পিআ ঠামে। 

বরু জিব মারি নড়াবথু কামে ॥ ১২1 

ভনই বিদযাপতি তেজ ভয় লাজে। 

আগি জাড়িয় পুনু আগিহিক কাজে ॥ ১৪। 

তালপত্রের পু-খি। 

১। মদনে--- মদনের দ্বারা। 
২। উবরি--ফিরিয়া। 

১-২। সখি, মদন কক ( মদনান্ধ মাধব ছার! ) 

দৃঢ় পরিরম্তণে পীড়িত হইয়াছি; পূর্ব পুণ্যে ফিরিয়া 
জাশিয়াছি। | 

১৬ 

১২১ 

৩। ছিড়িয়ায়ল__ছড়াইয়া পড়িল । ৪। সুরঙ্গ--- 

উত্তম বর্ণ যুক্ত, সুন্দর । পবার--প্রবাল, অধর। 

৩-৪। মুক্তাহার ছিড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল। 
সুন্দর প্রবাল সিন্দুরে লুটাইল (অধরে দশন চিন 

হইল )। 
৫-৬। সুন্দর কুচ যুগলে নথ ক্ষত ভরিয়া গেল, 

সিংহ যেন গজকুস্ত বিদীর্ণ করিল। 

৮। ঝাঁপে- আক্রমণ । 

৭-৮। অধরে দশন ( চিহ্ন ) দেখিয়া আমার প্রাণ 

কাপিতেছে, চন্দ্রমগুলকে যেন রাহু আক্রমণ করিল। 

৯। এরসাঁন_ সন, তুল্য। পাবিয়-_পাই। 

উর-_ওর, শেষ, পার। 

১০। হিত-_হিতৈষী। 

৯-১০! সমুদ্র তুল্য নিশি, পার পাইন! (রাত্রি 
আর শেষ হয় না), আমার হতৈষী হইয়া কখন 

শুয্য উদিত হইবে? 

১১। ঠামে-ঠাই, নিকটে । 

১২। জিব--জীবন। নড়াবধু--ফেলিয়! দিব। 

১১-১২। সখি, সেই প্রিযতমের নিকটে আমি আৰ 

যাইব না, বরং কামকে প্রাণে মারিয়া ফেলিয়া [দব। 

জাড়য়-_-জালায়। 

বি্তাপতি কহিতেছে, ভয় লজ্জা! ত্যাগ 

কর, আগুনের কাজে আগুন জালিতে হয়। 

বঙ্গদেশের সঙ্কলনে এই পদের পাঠ নিম়োদ্ধত 
আকার ধারণ করিয়াছে__ 

(সর্থীর উক্তি ) 

নষ কুচে নথ দেখি জীউ মোর কাপে। 
জন্গ নব ক্লে ভ্রমর! করু ঝণপে ॥ 
টুটল গীমক মোতিম হার। 
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার ॥ 
সুন্দর পয়োধর নখ ক্ষত ভারি। 
কেশরী জনু গজ্জকুস্ত ধিদারি ॥ 
পুন না যাইও ধনি সে পিয়। ঠাম। 
জীষন রহিলে পুর্ইও কাম । 
ভনয়ে বিষ্তাপতি সুন্দরি আজ। 
অনলে পুঁড়িলে পুন অনলে কাজ ॥ 

১৪। 

১৩-১৪। 



১২২ বিদ্ভাপতি। 

২০২ 

(রাধার উক্তি ) 

হম অতি ভীত রহল তন্তু গোই । 

সে রস সাগর থির নহি হোই ॥ ২। 

রস নহি হোএল কএল যে সাতি। 

দমন লতা জনি দমসল হাতি ॥ ৪। 

পুনু কত কাকু কএল অনুকুল । 
তবন' পাপ হিয় মঝু নহি ভুল ॥ ৬। 

হমর অছল কত পুরুবক ভাগি। 

ফিরি আওল হম সে ফল লাগি ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি ক ন করহ খেদ। 

এঁসন হোয়ল পহিল সন্ত্রোদে ॥ ১০। 

১। গোই-_গোপন করিয়া । 

৩। সাতি- শান্তি। 

৪1 দমন- দ্রোণ পৃম্প, বঙ্গ দেশে চলিত ভাবার 

ধলঘোষে ফুল, সাধারণ মিথিলা! ভাষায় ॥ঁওন! 

দমসল- কুদ্ধ হইয়া দলিত করিল। 

৩-৪। যে শাস্তি করিল, রস হইল না, হস্তী 

যেন দ্রোশলতা দলিত করিল। দমন লতা জনি 

দ্বমসল হাতি--এই পদ বঙ্গদেশের পাঠে হইয়াছে, 

মর্দন লতা জন্গু দংশল হাতি, এবং উহার নানারূপ 

অদ্ভুত অর্থ দেখিতে পাওয়া! যায়। পাঠ বিকৃতির 

ইহা প্রকট দৃষ্টান্ত । 
৫ | অনুকূল-_অন্ুকূল হইবার তরে। কাকু 

_কাকুতি। 
৬ | ভূল- ভূলিল | 

৭। পুরুবক ভাগি--পৃর্বের ভাগ্য । 
১৯1 পহিল সভেদ-_প্রথম সম্ভোগ । 

সতত 

২৯৩ 

(রাধার উক্তি) 

কি কহব হে সখি আজুক বিচার । 
সে স্থপুরুখ মোহে কয়ল শিঙ্গার ॥ ২। 

হসি ভসি পন্ছু আলিঙ্গন দেল। 

মনমথ অস্কুর কুস্থমিত ভেল ॥ ৪ 

আচর পরশি পয়োধর তের । 

জনম পঙ্গু জনি ভেটল স্তমেরু ॥ ৬। 

যব নিবিবন্ধ খসাওল কাহু। 

তোহর সপথ হম কিছু যদি জান ॥ ৮। 

রতি চিনে জানল কঠিন মুরারি। 

তোহর পুনে জিয়ল হম নারি ॥ ১০। 

কহ কবিরপ্রীন সহজ মধু রাই । 

ন কহ সুধামুখি গেল চ'তুরাই ॥ ১২। 
পর্ধ্বতীম়ন বরাড়ী বা চৌপই' ছন্দ। ১৫ মাজা । 

ভেটল-দেশিল। 
৮। তোমার দিব্য যদি আঁম কিছু জানি। 

৯। চিনে-_ চিহ্বে। 

১০। জিয়ল-_বাঁচিলাম। তোর পুণ্যে আমি নারী 

রক্ষা পাইলান। 

১১। কবিরগ্গন-_ বিগ্ভাপতি। সহজ মধু রাই-- 
রাই ম্বভাবতঃ মধু। 

১২। সুধামুখি, তোমার চাতুরী গিয়াছে (পরা- 

জিত হইয়াছে) বলিও ন। (প্রকাশ করিও না )। 

২০৪ 

( রাধার উক্তি) 

কি করতি অবলা হঠ কএ নাহ। 

নিরদএ ভএ উপভোগএ চাহ ॥ ২। 

পরম প্রবল পু কোমল নারি । 

হাথি হাথ জনি পড়লি পঞ্জোনারি ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি । 

কি কহব হে সখি নাহ বিবেক। 

একহি বেরি রস মাগ অনেক ॥ ৬। 

করল কাকু কত কর জগ লাএ। 

তইঅও মুগ্ধ রতি রচএ উপাএ ॥ ৮। 

বিন্ু অবসর হঠ রস নহি আব । 

ফুললা ফুল মধুকর মধু পাব ॥ ১০ । 

ভনই বিষ্ভাপতি গুনক নিধান। 

জে বুৰ তাহি লাগ পঞ্চবান ॥ ১২। 

তাঁলপন্রের পু-ণি। 

পর্নাতীয় বরাড়ী ছন্দ । 

১। কএলকরিলে। ১। ভএ হইয়া। 

১-১। নাথ বল! প্রকাশ) কৰিলে অবলা কি 

করিবে ? নির্দয় ভইয়া উপভোগ করিতে চায়। 

৪। পঞণ্গেনারি --পদ্মনাল, মৃণাল। 

প্র পরম প্রবল, নারী কোমল, যেন 

হস্তীর তত্তে মুণাল পড়িল। 
৫-৬। সখি, নাথের বিবেচনা কি কহিব, এক 

বারে অনেক রস চায়। 

প। কাকু-কাকুতি। লাএ--দিয়া। 

৭-৮। যুক্ত করে কত কাকুতি করিলাম, তথাপি 

মুগ্ধ রতি উপায় রচনা করে। 

১০। ফুললা -_ প্রন্ম,টিত। 

৯-১০ | বিনা অবসরে বলে রস আসে না, 

প্রস্ক,টিত ফুলে মধুকর মধু পায়। 
১১-১২। বিদ্ভাপতি কহে, যে গুণনিধান বুঝে 

তাহার পঞ্চশর লাগে । 

৩-৪। 

১২৩ 

গোর সরীর পয়োধর কোরী 

পরসে অরুন ভেল। 

কনক বলরি জনি রতোপলে 

মুকুলে উদয় দেল ॥ ৪। 

ছৈল জন জদি দৈনে ন পাইন্জ 

তানেরি জদয় মন্দ । 

খনে খনে রতি রভসে আগর 

দিনে দিনে নব চন্দ ॥ ৬। 

মঞ্চে নবীনা পিআ৷ সআনা 

কুপপুত কুহুম বান । 

কেসরি কর করিনা পড়লি 

তাস্থ মহতে ছোড়ান ॥ ৮। 

সে জে অবসর মন ন বিসর 

নয়ন চলএ নীর । 

সিরিসি কুস্থম খগে খেলৌলঙ্কি 

ভমর ভরে জে ভীর ॥ ১০। 

ভনে বিদ্যাপতি স্থনহ জৌবতি 
পেমক গাহক কন্ত । 

রাজ৷ শিবসিংহ রূপনরায়ন 

স্থরস বিন্দ স্ৃতন্ত ॥ ১২। 

তালপত্রের পগু'খি। 

দেশাসাবরী ছন্দ। ২১ হইতে ২৪ মারা । প্রতান্তর 

১১ মাত্রা । 

১। বঢ়াউলি-_বাড়ান, বদ্ধিত। 

২। কতয়--কোথায়। নবি-__নবীনা, নব 

্রশ্দটিত! মত-মত্ত। মেলি-_মিলন, মিলিত। 
১-২। (দৃতীকে সম্বোধন করিয়া ) রামা, তোর 

কর্তৃক কেলি বদ্ধিত (তুই কেলি বাড়াইলি ), নব 

নলিনী মত্ত মাতঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে, কোথাও 

দেখিয়াছিস্? 

৩। কোরী- কোরা, নৃতন। পরসে--ম্পর্শে। 



১৯২৪ 

৪| বলরি-বল্লরী। রতোপলে-_রক্তোৎপল। 

৩-৪। গৌরবর্ণ শরীর ও নূতন পয়োধর স্পর্শে 
অরুণ বর্ণ হইল, যেন কনক লতায় রক্তোঁৎপলের 
মুকুল উদয় দিল (হইল) 

৫1 ছৈল--রসিক। দৈন__দৈন্ত। 

-পায়। তাহ্রি--তাহার। মনা ক্ষুব্ধ । 

৬। আগর- শ্রেষ্ঠ। 

৫-৬। রসিক যদি দৈন্ত প্রকাশ করিয়া ন! পায় 

তাহার হদয় ক্ষুব্ধ হয়। ক্ষথে ক্ষণে রতি আননে 

শ্রে্ঠ (হয় যেমন) দিন দিন নব চন্ত্র (বর্ধিত 
হয় )। 

৭। মঞ্জে--আমি | নবীনা-_বালা, কিশোরী। 

সেয়ানা- চতুর, রসিক। কুপুত- কুপিত। 

৮। কেসরি-_কেশরী | তাস্থ-_তাহার, 

তাহাকে। মহতে- মুস্কিল, কঠিন। 
৭-৮। আমি বালা, প্রিয়তম রসিক ( ভাহাতে ) 

কনর্গ কুপিত, (যেন) দিংহের হস্তে হস্তিনী পড়িল, 

পাইঅ 

তাহাকে ছাড়ান কঠিন। 
৯1| অবসর--সময়। বিসর- বিম্মরণ হয়। 

১০। সিরিসি-শিরীষ। খগেখগ, পক্ষী | 

খেলৌলহি-_-খেল! করিল। ভীর--ভীত। 

৯-১৪ | সেষে সময়, মন বিস্মৃত হয় না, নয়নে 

অশ্রু প্রবাহিত হয়, যে শিরীষ কুসুম ভ্রমর ভরে 

ভীত তাহাতে পক্ষী ক্রীড়। করিল। 

১২। বিদ্ব--জানেন। সুতত্ত--সুতত্ব। 

১১৯২ বিষ্ভাপতি কহে, শুন যুবতি, কাস্ত 

প্রেমের গ্রীহক। রাঁজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ 

রসের সমাক তত্ব অবগত আছেন। 

ডগ 

(রাধার উত্তি ) 
পহিলুকি পরিচয় পেমক সঞ্চয় 

রজনী আধ সমাজে। 

বগ্যাপতি। 
সকল কলারস সভরি ন্ ভেলে 

বৈরিনি ভেলি মোরি লাজে ॥ ২। 
সাএ সাএ অনুসএ রহলি বহুতে। 

তহ্িহি স্ৃবন্ধুকে কহিএ পঠাইঅ 

রী ভমরা হোঅ দূতে ॥ ৪। 
খনহি চীর ধর খনহি চিকুর গহ 

করয় চাহ কুচ ভঙ্গে। 
একলি নারি হমে কত অনুরঞ্ব 

একহি বেরি সবে রঙ্গে ॥ ৬। 

তখনে বিনয় জত সে সবে কহব কত 

কহুএ চাহল করে জোলী । 

নবএ রস রঙ্গ ভইএ গেল ভঙ্গ 

ওড় ধরি ন ভেলে ৰোলী ॥ ৮। 

ভনই বিষ্াপতি স্থন বর জৌবতি 
পন্ধ অভিমত অভিমানে । 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিমা দেই বিরমানে ॥ ১০। 
তালপত্রের পু'খি। 

কামহহব ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা । 

প্রত্ান্তর ১২ মাত্রা-_অনুসএ রহলি বইতে । 
১। পহিলুকি--প্রথম। সমাজে --সন্গিধি, নিকট। 

২। সভরি--সামলান। বৈরিনি--বৈরিণী। 

১-২। প্রেমের সঞ্চয়ে ( সঞ্চিত প্রেমে ) প্রথম 

পরিচয়, অন্ধ রঞ্জনীতে সাক্ষাৎ, সকল কলারস 

সামলান ( নির্বাহিত ) হইল না, লঙ্জা আমার শক 
হইল। 

৩। সাএ--সই | অনুসএ--অন্ুতাপ। 

বহৃতে--বছুত, অনেক। 

৪। তত্িহি--তাহাকে। পঠাইঅ--পাঠাইব। 
জৌ-যদি। 

৩-৪। সধি, সখি, অত্যন্ত অনুতাপ রহিল। ঘদি 

রিচ হয (হবে) সেই হুবকে ফিরা পাই 



বিদ্যাপতি। 

৫1 খনহি--ক্ষণে। গহ- গ্রহণ করে। 

৬। অন্ুরঞ্জব-_অনুরঞ্জন করিব। বেরি--বার, 

সময় | 

৫-৬। ক্ষণে বস্ত্র ধরে, ক্ষণে কেশ গ্রহণ (ধারণ) 

করে, কুচ ভঙ্গ করিতে চায়। আমি একাকিনী নারী, 

একবারে সকল রঙ্গে কত অনুরগ্ণন করিব ? 

৭। চাহল-__চাহিল। করে জোলী--হাত জুড়িয়!। 

৮। নবএ নৃতন। ওড়-_ওর, সীমা । ধরি-_- 

ধরিয়া, পর্য্যন্ত । বোলী-_কথা'। 

৭-৮। সে সময়কার যত বিনয় সে সকল কত 

কহিব, যুক্ত করে কহিতে ( আমাকে বলিতে ) চাহিল। 

নূতন রঙ্গে রস ভঙ্গ হইয়া গেল, শেষ পর্যন্ত কথা 
হইল না (সম্ভোগ হইল না )। 

৯। জৌবতি-_যুবতী। 
১০। বিরমানে--রমণ, বল্পভ | 

৯-১* | বিদ্যাপতি কহিতেছে, গুন যুবতীশেষ্ঠ, 

প্রত্বর অভিমত (যুক্তিযুক্ত ) অভিমান। রাজা 

শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিম। দেবীর বল্লভ। 

১০৭ 

(রাধার উক্তি) 

পিঅ রস পেসল প্রথম সমাজে । 

কত খন রাখব অর্থডিত লাজে ॥ ২। 

কহ গজগামিনি জত মন জাগে। 

অপন নাগরিপন পিঅ অনুরাগে ॥ ৪। 
আচর চীর ধরই হসি হেরী। 

নহি নহি বচন ভনব কতি বেরী ॥ ৬। 

ছুছু মন পুরল উভয় রতিরঙ্গে । 

তইঅও সে ধনুগুন ন ছাড় অনঙ্গে ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি এছ রস জানে । 

নৃপ সিবসিংহ লখিম! দেই রমানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পুষি। 

১২৫ 

১। পেসল_-কোমল। সমাজে--মিলনে। 

১-২। প্রিয়তমের (সহিত) প্রথম মিলনের 

কোমল রস (অনুভব করিলাম )১, কতক্ষণ লঙ্জা 

অথগ্ডিত রাখিব ? 

৩-৪। কহ গজগামিনি, প্রিয়তমের অনুরাগে 

আপনার মনে কত নাগরীপণ ( কলাকৌশল ) 
জাগরিত হয়? 

৫ | চীার_ বস্ত্র। হেরী- হেরিয়া। 

৬। কতি--কত। বেরী-বার। 

৫-৬| হাসিয়া (আমাকে ) দেখিয়া! অঞ্চল (ও) 

বন্্রধরে। না না শব কতবার বলিব? 
৭-৮। উভয়ের রতিরঙ্গে ছুই জনের মন পূর্ণ 

হইল, তথাপি অনঙ্গ ধনুগ্ণ ত্যাগ করেনা (নিবৃত্ত 
হয়না )। 

৯-১০। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, 

বল্লভ নৃপ শিবসিংহ এই রস জানেন। 

লখিম! দেবীর 

( মাধবের উক্তি ) 

স্থবল সঞ্জে! বইসি সাম। 

কহয় রজনি বিলাস কাম ॥ ২। 

সে যে স্থবদনি স্ন্দরি রাই । 

আবেশে হিয়াক মাঝ লাই ॥ ৪। 

চুম্বন করল কত ছন্র । 
রভসে বিুসি মন্দ মন্দ ॥ ৬। 

বহুবিধ কেলি করল সোই। 
সে সব সপন ভেল মোই ॥ ৮। 

কিয় সে বচন অমিয় মীঠ। 
ভউস্থ ভঙ্িম কুটিল দীঠ ॥ ১৪। 

সে ধনি হিয়াক মাঝ জাগে । 

বিস্তাপতি কহ নবীন রাগে ॥ ১২। 



১২৬ 

প্রথম ছুই পংক্তি মাধবের উক্তি নয়। 
. ৪। লাই--লাগাই, ধারণ করি। 

৬। আননে মৃছ্ মৃদু স্থিত ভান) করিয়া । 

৯। অমিয় মিঠ-_-অমৃততুল্য মধুর । 

১*। ভ্রভ্গ কুটিল দৃষ্টি। 

২০৯) 

( মাধবের উক্তি) 

স্ববল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ । 

সে যে মুগ্ডধিনি ভেরি মুখানি 

বাঢল রস তরঙ্গ ॥২। 

কত ন যতনে বচন বোলল 

হুসি মিটাওল আধ। 

সে যে কুলবন্ধ কহ লন্ত ল্ 

শুনইতে ভই গেল সাধ ॥ ৪। 

গাঢ় আলিঙ্গনে টউকি উঠএ 

অলসে স্ৃতল কোর। 

পবনে আকুল নবীন কমল 

ভমর রহল অগোর ॥ ৬। 
পদকল্পাতরু | 

৩। কত যত্বু করিয়া কথা! কহিল, তাঁসিয়৷ অদ্দেক 

মিটাইল ( হাসিতে কথার অর্ধেক অসম্পূর্ণ রহিল )। 

€। টউকি-_চমকিয়া 

৬। পবনে আকুল নবীন কমলকে ভ্রমর 

আগুলাইয়া রহিল। 

১৩ 

(মাধবের উক্তি) 

বেলজ সঞ্রেগ। যব বসন উতারল 

লাঁজে লজাওলি গোরি। 

করে কুচ ঝপইতে বিহুসি বয়নি ধনি 

জঙ্গ কয়ল কত মোরি ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

নিবিবন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি 

পুনম বেকত কুচ জোর। 

দুহ্ু সমধানে বিকল ভেল শশিমুখি 

তব হম কোরে অগোর ॥ ৪। 

এত কহি বিষাঁদ ভাবি রহু মাধব 

রাহিক প্রেমে ভেল ভোর। 

সনই বিদ্ভাপতি গোবিন্দদাস তথি 

পূরল ইহ রস ওর ॥ ৬। 
পদকল্পতরু। 

১। বেলজ-নর্নজ্জতা । উতারল-_নামাইলাম, 

খুঁলয়া লইণাম। লগ্গীগুলি-_লজ্জার মৌন ( নীরব ) 

হইয়া রহিল। 

২। বিহুসি বয়নি _ন্মিতমুরী। মোরি- মোড়ি, 

ফিরাইয়া | 
১-২। নির্মজ্জভাবে যখন ( তাহার ) বসন খুলিয়া 

লইলাম, সুন্দরী লজ্জায় নারব ( লঙ্জিত হইয়া মৌন ) 

হইল) কর দ্বার! কুচ আচ্ছাদন কারিতে ধনী শ্মিতমুখী 

(হুইয়া ) কত অঙ্গ মুড়িল (দেহ ফিরাইবার চেষ্টা 
করিল )। 

৩। খসইতে _খসাইতে। বেকত-_বাক্ত। 

জোর _জোড়৷। 

৪। সমধানে-_-সম্পন্ন করিতে । অগোর-_ 

আগুলাইলাম | 

৩-৪। নীবিবন্ধ থসাইতে ধনী হাত দিয়া (আমার) 

হাত ধাঁরল, ( তাহাতে) আবার কুচযুগ ব্যক্ত হইল । 
ছই সম্পন্ন করিতে (নীবিবন্ধ রক্ষা করিতে ও কুচ 

আচ্ছাদন করিতে ) শশীমুখী বিকল হইল, তথন 

আমি ক্রোড়ে আগুলাইলাম (তাহাকে বক্ষে ধারণ 

করিলাম )। 

৫-৬। এই পর্য্যন্ত কহিয়া মাধব রাইর প্রেমে 

ভোর হইয়া বিষগ্জী হইল (বিষাদে নীরব হুইল )। 

বিষ্ভাপতি কহিতেছে, গোবিদ্দদাস তাহার পর এই 
রসের সীমা পুর্ণ করিল ( পদ পূর্ণ করিল )। 



বিদ্ভাপতি। 

এখন পদ যে আকারে রহিয়াছে তাহাতে বিবেচন! 

হয় প্রথম ছুইটী শ্লোক, বা চারিটী পংক্তি বিস্তাপতির 
রচনা, শেষ দুইটা গোবিন্দদাসের । মিথিলায় যুক্ত 

ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায় না। 

২১১ 

( মাধবের উক্তি) 

থর থর কাপল লন্ু ল্ত ভাস। 

লাজে ন বচন করয় পরগাস ॥ ২। 

আজু ধনি পেখল বড় বিপরীত। 

খনে অন্তমতি খনে মানয় ভীত ॥ ৪। 

স্বরতক নামে মুদয় দুই ভাখি। 
পাগল মদন মহোদধি সাথি ॥৬। 

টন্ঘন বেরি করয় মুখ বঙ্কা | 

মিলল টাদ সরোরুহ অঙ্ধা ॥ ৮। 

নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী । 

জানল মদন হণ্ডারক চোরী ॥ ১%। 

ফুয়ল বসন হিয়া ভূজে রন সীঠি। 
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঠি ॥ ১২। 

বিদ্াপতি কি বুঝব বল হরি। 

তেজি তলপ পরিরস্তণ বেরি ॥ ১৪ । 

৪। ক্ষণে অনুমতি দেয় (সম্মতি প্রকাশ করে), 

ক্ষণে ভয় পায়! 

৬। মদন মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎ পাইল ( সমুদ্রে 

আসিয়৷ উপনীত হইল )। 

৭। বঙ্কা- বাক।, ফিরায়। 

৮1 সরোরুহ চন্দ্রের ক্রোড়ে মিলিল ( চন্দ্রোদয়ে 

পল্প যেমন মলিন হয় সেইরূপ মুখ মলিন হইল )। 
১০। জানিল (যে) মদনের ভাগার চুরী 

(যাইবে )। 
১১। ফুয়ল-_ খোলা, মুত্ত। 

রাখা । 

সাঠি_চাপিয়া 

১২৭ 

১১-১২। বন্ধ খুলিয়া গিম্লাছে (কিন্তু) বঙ্গ বান্ছ 

দ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছে ; রত্ব বাহিরে, অঞ্চলে গাঁট 

দেয়। 

১৪ | আলিঙ্গনের সময় শয্য। ত্যাগ করে। 

ভাঁণতা বোঁধ হয় মুল পদে ছিল না অথবা বজ- 

দেশে বিকৃত হুইয়াছে। 

২১২ 

(মাধবের উক্তি ) 

দেখলি কমলমুখি কোমল দেহ। 

তিল এক লাগি কত উপজল নেহ ॥ ২। 

নুতন মনসিজ গুরুতর লাজ । 

বেকত পেম কত করয় বেয়াজ ॥ ৪1 

খন পরিতেজ খন আবয় পাস। 

ন মিলয় মন ভরি ন হোয় উদাস ॥ ৬। 

নয়নক গোচর থির নহি হোয়। 

কর ধরইত ধনি মুখ ধরু গোয় ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি এহো৷ রস গাব। 

অভিনব কামিনি উকুতি জনাব ॥ ১৪। 

মিথিলার পদ। 

কোমণপদেহ কমলমুখীকে দোথলাম। এক 

তিলের জন্য কত স্নেহ উপজিল। 

৪। বেয়াজ-_ব্যাজ, ছলন]। 

৩-৪। মনাসজ নূতন (নূতন প্রেম--মদনাধিকার 
নুতন), (সেই কারণে ) গুরুতর লজ্জা; প্রেম ব্যক্ত 

(তথাপি তাহা গোপন করিবার জন্ত ) কত ছলনা 

করে। ও 

৫-৬। ক্ষণে পরিত্যাগ করে (নায়ক হইতে দূরে 

চলিয়া যায় ), ক্ষণে নিকটে আসে ; মন ভরিয়া মিলে 

না (সম্পূর্ণ মিলন হয় না) (আবার ) উদাস (ও) 
হয় না। 

৭। গোচর-ৃষ্টি। 

১-২ | 



১৭ 

৮ ধক্ক---ধরে, রাখে। 

৭৮1 নগ্পনের তৃষি স্থির হয় না ( সর্ধ্বদা! চথ্চল ), 
হত্য ধান) করিলে ধনী মুখ গোপন করে ( কাঁরয়! 

রাখে )। 

১০।  উকুতি-_উক্তি, মনোভাব ( কৌশলে 

মনোভাব গ্রকাশ )। 

৯-১০। বিদ্াপতি কহিতেছে, আমি এই রস 

(মিলন রস) গাহিতেছি। অভিনব (নব প্রেমা- 

ধিনী ) কামিনী (এইরূপ করিয়া!) মনোভাব (সম্মতি) 

জানায়। 

২১৩ 

( মাধবের উক্তি ) 

বাল! রমণি রমণে নহি সখ । 

অন্তরে মদন দিগুণ দএ দুখ ॥ ২। 

সব সখি মালি শুতায়ল পাস। 

চমকি চমকি ধনি ছাড়এ শাস ॥ ৪। 

করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ । 

মন্ত্র ন শুনয়:জনি বাল ভূজঙ্গ ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুনহ মুরারি। 

তুহু রস সাগর মুগ্ডধিনি নারি ॥ ৮। 

২। এই চরণের পর পদকল্পলতিকায় আছে-_ 

স্থখ নাহ পাওল বেদন সার। 

গরুঅ ভুখে জনি থোর আহার ॥ 

৫ । মোড়ই--ফিরায়। আলিঙ্গন করিতে সমস্ত 

অঙ্গ (মুক্ত হইবার জন্ত ) ফিরাইয়া লয়। 
৬। ভূজঙ্গ শিশু যেমন মন্ত্র শোনে ন1। 

এই পংক্তির পর আর কয়েকটী পংক্তি আছে-- 
বেরি এক রহ ধনি.মুদি নয়ান। 

রোগি করয় জনি ওখধ পান ॥ 

তিল আধ ছুখ জনম ভরি সুখ। 

ইথে কাকে খনি তুহু মোড়সি দুখ 

বিজাপতি । 

এই কয়েক গংকি অপর পদে সখী শিক্ষা বা 
'প্রযোধের আকারে পাওয়া যায় এবং সেই স্থলে 

সঙ্গত । ১৩৭ সংখ্যক পদ দেখ। 

৮। মুগুধিনি-মুগ্ধা | 

পদকল্পলতিকার ভিতা-_ 

ভনই বিগ্ভাপতি গুন বরকান। 

বালা রমণি তুহু রসিক সুজান ॥ 

২১৪ 

( দৃতীর প্রতি মাধবের উক্তি ) 

করে কর ধরি যে কিছু কহল 

বদন বিহুসি থোর। 

যইসে হিমকর মৃগ পরিহরি 

কুমুদ কয়ল কোর ॥ ২। 

রাম! হে শপথ করহু তোর । 

সোই গুণবতি গুণ গণি গণি 

নজানিয় কিয় গতি মোর ॥ 81 

গলিত বসন লুলিত ভূষণ 
ফুয়ল কবরি ভার । 

আহা! উহু করি যে কিছু কহল 

সে কিয় বিসরি পার ॥ ৬। 

নিভৃত কেতন হরল চেতন 

হৃদয়ে রহল বাধা । 

ভনে বিষ্ভাপতি ভল সে উমতি 

বিপতি পড়ল রাধা ॥ ৮। 
১। বিছুসি- মুচকিয়! হাঁসিয়!। 

২। যেন চত্রা কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া কুমুদকে 

কোলে লইল। 
৬। আহা উদ্ু--মূল মৈথিল নয়, বাঙ্গাল! 

আকারে এরূপ হ্ইয়াছে। বিসরি পার--ভুলিতে 
পানি? রি 



বিদ্ভাপতি। 

৭। কেতন---গৃহ, বাধা--বাথা, 

গীড়া। 

৮। উমতি-_-উন্মত্ত । বিপতি--বিপত্তি, বিপদ । 

৭-৮। নিভৃত নিকুঞ্জে চেতন হরণ করিল, হাদয়ে 

বাথা রহিল। বিগ্তাপতি কহে, ভাল উন্মাদ, রাধা 

বিপদে পড়িল ( মাধব রাধার জন্ত উন্বাত্ত হইয়া এরূপ 

করিলে রাধার কলক্ক ক্লটবার আরও আশস্কা )। 

কৌতুক । 
২১৫ 

(দূতীর প্রতি রাধার উক্তি ) 

পিয়া পরদেস আস তুঅ পাসহি 

তে বোলহ সখি আন। 

জে পতিপালক সে ভেল পাবক 

ইতী কি বোলত আন ॥ ২। 

সাজনি অঘটন ঘটাবহ মোহি। 

পহিলহি আনি পানি পিয়তমে গহি 
করে ধরি সোপলিহু তোহি ॥ ৪। 

কুলট! ভএ যদি পেম বঢ়াবিঅ 

তেঁ:জীবনে কী কাজ। 

তিল! এক রঙ্গ রভস সুখ পাওব 

রহত জনম ভরি লাজ ॥ ৬। 

কুলকামিনি ভএ নিঅ পিয় বিলসে 

অপথে কত নহি জাই। 

কী মালতী মধুকর উপভোগয় 
কিন্বা লতাহি স্থখাই ॥ ৮। 

বিস্তাপতি কহু কুল রখলে রহু 
দূতি বনে নহি কাজ । 

রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন 

জখিমা দেই সমাজ ॥ ১০। 

কুজগৃহ। 

ঈউ . . 

১২৯ 

কৃহবকোডার ছন্দ । ২৪ হইতে ২৭ মাত্রা। 

১। আস-_-আশা। 

২। পতিপালক--্প্রতিপালক। পাবক---অগ্নি, 

অগ্সিতুল্য যন্ত্রণাদায়ক । ইঘী--ইহাতে। আন-- 
অপর লোক । 

১-২। প্রিয়তম ( স্বামী ) বিদেশে (এই কারণে) 

তোমার নিকট আশা, (সেই জন্য তুমি অন্ত কথা 

বলিতেছ। যে প্রতিপালক সেই দাহক (ভক্ষক) 

হইল, ইভাতে অন্ত লোকে কি বলিবে ? 
৩-৪। সজনি, আমার অঘটন ঘটিবে। প্রথমে 

তুমি আমার হস্ত ধারণ করিয়া প্রিয্তমের হস্তে সমপ্পণ 

কাঁরয়া দিলে। 

৫। বঢ়াবিয়--বাড়াইব ৷ 

৫-৬- কুলটা হইয়া যদ্দি প্রেম বাড়াই তাহ! 

হইলে জীবনে কি কাজ? এক তিল রঙ্গ আনন্দ স্থুথ 
পাইব, জন্ম ভরিয়া লজ্জা রহিবে। 

৭। বিলসে-_বিলাস করে। কতহু-_কখনও । 

৭-৮। (যে) কুলকামিনী হয় (সে) নিজ 

প্রিয়তমের সহিত বিলাস করে, অপথে কখনও যায় 

না। মালতী হয় মধুকর কর্তৃক উপতুক্ত হয় কিন্বা লতাই 
(মালতী ) শুখায় (মালতী প্রাণত্যাগ স্বীকার করে 

তথাপি পরের প্রতি অন্ুরক্ত হয় না )। 

৯। রখলে__লইয়া। ১০। সমাজ--সমীপ, 

এক স্থানে অবস্থান । 

৯-১০ | বিগ্যাপতি কহিতেছে, কুল লইয়াই থাক, 

দৃত্তীর কথায় কাজ নাই। রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ 
(ও) লখিম! দেবীর সাক্ষাতে ( কবি কহিতেছে )। 

২১৬ 

(রাধার উক্তি) 

নিধন কা জঞ্চো ধন কিছু হো 
করএ চাহ উছাহ। 

সিআর কা জঞ্ে! সীগ জনমএ 

গিরি উপারএ চাহ ॥ ২। 



১৩৩ 

দৃতী বুঝলি তোহরি মতী। 
ছাড়রে চন্দা ভরইতে বুলহ 
কি হরহ তাহে বিপতী ॥ ৪। 

পিপড়ী কা জঞ্ঞে পাঁখি জনমএ 

অনল করএ ঝপান। 

ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠী 
কে নহি জান ॥ ৬। 

জইও জকর মুহ পেচ সন 

দুসএ চাহএ আন । 

হুম তহ কে বিষ আগর 

টোঁঢ়নু কা থিক ভান ॥ ৮। 

ঝরক পানী ডোভক কৌঈ 
গরব উপঞ্জু জাহি। 

ভনে বিদ্ভাপতি দহক কমল 

দুসয় চাহএ তাহি ॥ ১*। 
তালগত্রের পুখি। 

১* হইতে ২৮ মাত্রা । 

জঞ্চে_ 

বৃহছিয়োগি মালব ছন্দ | 

১। নিধন কী-_নির্ধন ব্যক্তির। 

যদি। উছাহ-_উৎসাহ। 

২। দসিআর- শৃগাল। সশীগ- শৃঙ্গ । উপারএ_ 

উপাড়িতে। 

১-২। নিধনের যদি কিছু ধন হয়, উৎসাহ 

করিতে চায়; শৃগালের যদি শূঙ্গ জন্মায়, পর্বত উৎ- 

পাটন করিতে চায়। 

৩। মতী-্”মতি। ৪1 ভরইতে--নির্দিষ্ট ভ্রমণ 

করা, যেরূপ প্রহরীর অথবা শাস্তিরক্ষকের ভ্রমণ। 

হরহু-স্্হরণ হয়। 

৩-৪। দুতি, তোর মতি (বুদ্ধি) বুঝিয়াছি। 

চক্র বদি ভ্রমণ ত্যাগ করে তাহা হইলে কি তাহার 
বিপত্তি যায়? (চন্দ্র যেখানেই থাকুক রাহ তাহাকে 
গ্রাস করিবে )। 

বি্যাপতি। 

&-৬। পিগীলিকার পক্ষোগগম হইলে অনলে 

ঝাঁপাইয়া পড়ে, অল্প জলে পু'টি মাছ ফর্ ফর করে 

কেনাজানে? 

অনুষ্টোনকমাত্রেণ সফরি ফর্ষরায়তে। 

নীতিরদ্ব। 

৭-৮। যাহার মুখ পেচক তুল্য সেও অপরকে 

দৃষিতে চায়, ছোড়া সাপের মনে হয় আমার অপেক্ষা 

কাহার বিষ শ্রেষ্ঠ ? 

৯। ঝরক-_ঝরণার। 

কৌঈ-_কুমুদ্দিনী। 

৯-১০। বিগ্তাপতি কহিতেছে, ঝরণার জলে 

( হ্ষ্ট ) ডোবায়জাত কুমুদিনীর গর্ব্ব উৎপন্ন হয় (সে) 

হুদের কমলকে দোষ দিতে চায়। 

এই পর্দে রাধা দূতীকে সম্বোধন করিয়া মাধবকে 

ব্ঙ্গ করিতেছেন। 

ডোভক--ডোবার। 

২১৭ 

(দূতীর প্রতি রাধার উক্তি ) 

কউড়ি পঠওলে পাব নহি ঘোর। 

ঘীব উধার মাগ মতিভোর ॥ ২। 

বাস ন পাবএ মাগ উপাতি। 

লোভক রাসি পুরুষ থিক জাতি ॥ ৪। 

কি কহব আজকি কৌতুক ভেল। 
অপদহি কাহ্ুক গৌরব গেল ॥ ৬। 
অএলে বইমএ পাব পোআর। 

সেজক কহিনী পুছএ ৰিআর ॥ ৮। 

ওছাওন খগুতরি পলিআ চাহ । . 

অওর কহব কত অহিরিনি নাহ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি পু গুনমন্ত 

সিরি সিবসিংহ লখিম! দেবি কন্ত ॥ ১২। 

ভালপত্রের পু খি। 



বিদ্যাপতি। 

১। কউড়ি-__কড়ি। পাব--পায়। ঘোর-_ 

ঘোল। 

২। ঘীব-ঘ্বত। উধার--ধার। মাগ-চায়। 

মতিভোর- ত্রষ্টমতি, মতিচ্ছন্ন। 
১-২। কড়ি পাঠাইলে ! নগদ ) ঘোল পায় 

না, মতিচ্ছন্ন ঘ্বত ধার চায় (অনেক সাধাসাধি- 

তেও মাধব প্রেমের সামান্ত সমাদর পায় না, না 

সাধিয়াই অধিক প্রেম চায় )। 
৩। বাস- বাসস্থান । উপাতি_-অত্যন্ত সম্মান । 

৪) থিক--হয়, আছে। 

৩-৪। বাসম্থান পায় না, অত্যন্ত সম্মান চায় 

পুরুষ জাতি লোভের রাশি ( অত্যন্ত লুন্ধ )। 

৬। অপদহি--অস্থানে । 

৫-৬। আজ কি কৌতুক হইল কি কহিব! 

অস্থানে (যে স্থানে এরূপ হইবার কথা নয় ) কানাঈ- 

য়ের গৌরব গেল। 

৭। অএলে -আমিলে। বইসএ--বসিতে । 

পোআর--খড়, বিচালি। বিআর-বিচার। 

৭-৮। আসিলে বসিতে বিচালি পায়, শয্যার 

কথার বিচার (শয্যা কোথায় ) জিজ্ঞাসা করে। 

৯। ওছাওন--বিছান!। খণডতরি--ছেঁড়! 

চ্যাটাই (মাহুর )। পলিআ-_পালঙ্ক। 

১*। অহিরিনি নাহ--গোয়ালিনীর স্বামী 
( গোপীবল্লভ )। 

৯-১০ | বিছানা ছেঁড়া মাঢুর, পালগ্ক চায়। 

গোয়ালিনীর বল্পভের ( কথা ) আর কত কহিব? 

১১-১২। বিদ্ভাপতি কহে প্রন্থ গুধবান। শ্রীশিব- 

সিংহ লখিম! দেবীর কান্ত । 

২১৮ 

(ূতির প্রতি রাধার উক্তি) 

গাএ চরাবএ গোকুল বাস । 

গোপক নঙ্গম কর পরিহাস ॥ ২। 

১৩১ 

অপনহি গোপ গরুঅ কী কাজ । 

গুপুতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ ॥ ৪। 

সাজনি বোলহ কাহু, সঞ্েগে মেলি। 

গোপ বধূ সঞ্েগ জঙ্কিকা কেলি ॥ ৬। 

গামক বসলে বোলিঅ গমার। 

নগরভু নাগর বোলিঅ সঈঁসার ॥ ৮। 

বস বথান সালি ছৃহ গাঁএ। 

তহ্বি কী বিলসব নাগরি পাঁএ ॥ ১%। 
নেপালের পৃ 'খি। 

১-২। গরু চরায়, গোকুলে বাস করে, গোপেক্স 

সঙ্গে পরিহাস করে। 

৩-৪। আপনি গোপ, কি ভারি কাজ (তাহার 

পক্ষে এরূপ আচরণ বিচিত্র কি)! তুমি আমাকে 

গোপনে বলিতেছ (তথাপি ) আমার বড় লজ্জা 

হইতেছে । 
৬। জহ্িক1-_-যাহার। 

৫-৬। সজনি, কানাইয়ের সহিত মিলন (করিতে) 

বলিতেছ, গোপবধুর সহিত ধাহার কেলি! 
৭। গামক- গ্রামের। ৮1 সঁসার-_সংসার- 

বাসী। 

৭-৮। সংসারের সকল লোক গ্রামে বাস করিলে 

গোয়ার বলে, নগরে (বাস করিলে ) নাগর বলে। 

(এই পদে নাগর ও গমার শঝের মৌলিক অর্থ 

জানিতে পারা যাইতেছে )। 
৯। বথান সালি--গোয়াল ঘর। ছুহ--দোহন 

করে। ১*। তহ্রি-_তিনি। 

৯-১*। গোয়াল ঘরে বাস করে, গরু দোহম 

করে, তিনি নাগরী পাইয়া! কি বিলাস করিবেন £ 
মুধগঞ্চলং চঞ্চল পশ্ত লোকং 

বালোসি নালোকয়সে কলম্কং ৷ 

ভাবর জানাসি বিলাসিনীনাং 

গোপাল গোপাল ন পণ্ডিভোমি॥ 

মাত? রর রর 



১৩২ 

২১৯ 
(রাধার উক্তি) 

রাহ তরাসে চাদ হম মানি। 

অধর স্তধা মনমথে ধরু আনি ॥ ২ 

জিব জঞ্জে৷ জোগাএব ধরব অগোরি । 

পিবি জনু হলহ লগতি হম চোরি ॥ ৪। 

সহজহি কামিনি কুটিল সিনেহ। 

আস পসাহ বাক সসিরেহ ॥ ৬। 

কী কহু, নিরখহ ভঞএক ভঙ্গ । 

ধনু হমে সৌপি গেল অপন অন ॥ ৮। 

কঞ্চনে কামে গঢ়ুল কুচ কুস্ত। 

ভঙ্গইতে মনব দেইতে পরিরস্ত ॥ ১০ । 

কৈতব করথি কলামতি নারি । 

গুন গাহক পু বুঝথি বিচারি ॥ ১২। 
ভনই বিষ্ভাপতি ন করহি বাধ। 

আসা বচনে পুরহি ধনি সাধ ॥ ১৪। 

গরুড়নরায়ন নন্দন জান। 

রাএ সিবসিংহ লখিম! দেই রমান ॥ ১৬। 
তালপত্রের পুথি ও নেপালের পু খি। 

১। মানি--মানিয়া । 

২। ধরু-_ধরিল, রাখিল। 

১-২। রানুর ত্রাসে আমার (মুখ ) চন্দ্র ( তুল্য ) 

মানিয়া মন্মথ ( আমার ) অধর মধ্যে অমৃত আনিয়া 

রাখিল। পাঠাস্তর-_ 

রাহ তরাস ঠাদ সঞ্ো! আনি । 

অধর সুধা মনমথে ধরু জানি ॥ 

৩। জিবজঞ্েগ-_প্রাণের মত। জোগাএব-- 

যোগাইব, সাবধানে রাখিব। ধরব _রাখিব। 

জগোরি-_-আগলাইয়। | 
৪। পিরি--পান করিয়া । লগতি _লাগিবে। 

৩-৪। . প্রাণের মত সাবধানে আগলাইয়! রাখিব, 

পান করিয়া যাইও না, আমার চূরী লাগিবে ( চুদীর 
'ভপ্ৰাদ হইবে )। 

বিগ্ভাপতি। 

& | সহজহি-__স্বভাবতঃ। পসাহ--সাজ। 

৬। আস-_আন্ত, মুখ। বাক সসির়েহ-_বীকা 

শশিরেখা, তিলক । 

৫-৬। ন্বভাবত:ই কামিনীর কুটিল প্লেহ, (ভাহার 

উপর) মুখে তিলক সাজান আছে। 

পাঠাস্তর-_ 

চতুর সথী জন লাবাথ নেহ। 

আসে পসাহি বাহ্ক সসি রেহ ॥ 

চতুর সখী মুখে ।তলক সাজাইয়! প্রেম ঘটন। 

করে ( দর্শকের হৃদয়ে প্রেম জাগাইয়! দেয় )। 

৭। কহুকানাই। ভঞক তঙ-_ক্রভঙ্গ। 

৭-৮। কানাই, (আমার) ভ্রতঙ্গ কি দেখিতেছ? 

অনঙ্গ আপনার ধন্গু আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে। 

ভঙ্গইতে-_ভাঙ্গিতে । মনব--মনে হইবে। 

৯-১০। কাম (আমার ) কুচ কুস্ত কাঞ্চনে গড়িল, 

আলিঙ্গন দিলে মনে হুইবে ভাঙ্গিয়া যাইবে। 

১১-১২। কলাবতী নারী ছল করিতেছে, গুণ- 

গ্রাহক প্রত বিচার করিয়া বুঝিবে। 

১৩-১৪। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, বাধ! করিও 

(দিও) না» ধনি, আশাবাক্যে সাধ পূর্ণ কর। 

১৫। গরুড় নরায়ন--শিবসিংহের পিতা দেব 

সিংহের উপাধি গরুড়নারায়ণ ছিল। 

১৫-১৬। গরুড়নারায়ণ দেবসিংহনন্দন লখিমা 

দেবীর বল্পভ (শিবসিংহ ) জানেন। ্ 

১৩০ 

২২ 

(রাধার উক্তি ) 

হঠে ন হলব মোর ভূজ ভূগ জাতি। 

ভাঙ্গি জাএত বিস কিসলয় কাতি ॥ ২। 

হঠন করিয় হরি ন করিয় লোভ । 

আরতি অধিক ন রহ সুখ সো ॥ ৪। 

হটিএ হলিয় নিম নয়ন চকোয় 
গীৰি ছলত 'খসি লসিমুখ মৌয় ॥ ৯1. 



বিগ্যাপতি। 

পরসি ন হছুলবে পয়োধর মোর । 
ভাঙ্গি জাএত গিরি কনক কটোর ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি ই রস ভান। 

লখিম! পতি সিবসিংহ নৃপ জান ॥ ১০। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। হুঠে__বলপুর্বক ৷ হলব-__যাইবে, যাইও, 
দিও। জতি--চাপিয়া | 

২। বিপ- বিষ, মৃণাল। কাতি- কান্তি। 

১-২। বলপুর্বক আমার ভূ যুগল চাপিয়! দিও 

না, মৃণাল কিশলয় কান্তি (বাহু যুগল) ভাঙ্গিয়া 

যাইবে। 

৩। করিয়--করিও। 

৩-৪। হরি, বল (প্রকাশ ) করিও ন1, লোত 

করিও না, অধিক আরতিতে ( অতিরিক্ত অন্রাগে ) 

সুখের শোভা থাকে না । 

৫ | হটিএ__-সরাইয়া, নিবারণ করিয়!। নিঅ-_ 

নিজ। 

৬। গীবি--পান করিয়া। ধসি-_-বেগে আসিয়া । 

৫-৩। নিজ নয়ন চকোর সরাইয়৷ লইয়া যাও, 

বেগে আসিয়া! আমার মুখ চন্দ্র পান করিয়া যাইবে। 

৭-৮। আমার পয়োধর স্পর্শ করিয়া যাইও 

(দিও) না, গিরি (তুল্য) সোনার ৰাটা (তুল্য 

পয়োধর ) ভাঙগিয়! যাইবে । 

৯। ভান--ভাব। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহে লিমার পাতি শিবসিংহ 

বৃুপ এই রসের ভাব জানেন । 

২১ 

(রাধার উক্তি) 

পিল পসার সংসার সার রস 

পরঙ্ঠোক পহিল তোহার হে। 
হঠে আঁচর মোর ফেলি ন হলবে রবে 

: * ১ রস)জএ জাএত উধার হে ॥ ২। 

১৩৩ 

এ হরি এ হরি আরতি পরিহরি 

হঠ ন করিঅ পহু বাট হে। 

জেহে বেসাহল সে কি বেসাহব 

উচিত মনোভব হাট হে ॥ ৪। 

কঞ্চনে গট়ল পয়োধর সুন্দর 

নাগর জীবন অধার হে। 

ছুঅইতে রতন তুল ন রহ অধিক মুল 

কিনহি ন পার গমার হে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি সনহে স্চেতনি 

হরি সঞ্চে। কইসন সমান হে। 

কপট তেজিকহু ভজহ জে হরি সঞ্চো 

অন্ত কাল হোঅ ঠাম হে ॥ ৮। 
তালপত্রের গু খি। 

ভীমপলাশী অহিরানী ছন্দ । ২৬ হইতে ২৯ মাত্র! । 

১। পহিল-_প্রথম। পসার--দোকান। সংসার 

সার রস-_কেলিরহম্ত । পরহোক--প্রথম বিক্রয়, 

বউনী। 

২। ফেরি-ফিরাইয়! হলবে_যাইবে। 

রবে--বঁউয়। (ছাপরা ও আরা জেলার শব্ধ ১ 

আপনি (বিদ্রপাত্মক )। 

১-২। প্রথম কেলি রহস্তের দোকানের বউনী 

কি তোমার? বলপূর্ধক আপনি আমার অঞ্চল 

ফিরাইবেন ন! (টানিবেন না), রস (পয়োধর ও 

বক্ষস্থল ) উদঘাটিত হইয়া! যাইবে। 

মুধাঞ্চলং চঞ্চল পশ্থালোকং ইত্যাদ্দি। 

৪। বেসাহল-_বিক্রয় হইল। উচিত---উচিভ 

মুল্য । 

৩-৪। হে হরি, হে হরি, আরতি ( অতিশয় জন্গু- 

রাগ) পরিহার ক্র, প্রত, পথে বল প্রকাশ করিও 

না। যাহা মদনের হাটে উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছে, তাহা আবার কি বিক্রয় করিব? 

ঙ। কিনহি--কিনিতে। গমার-_গৌরার, মুর্খ। 



১৩৪ 

৫-৬। কাঞ্চনে গঠিত সুন্দর পয়োধর নাগরের 
প্রাণাধার, ছ'ইলেই রত্ব তুল্য অধিক মূল্য রহিবে ন! 
(স্পর্শে মলিন হইয়া যাইবে ), মূঢ় (তোমার তুলা 
ব্যক্তি ) কিনিতে পারে না। 

৮। তেজিকহু--ত্যাগ করিয়া। 

৭-৮। বিদ্াপতি কহিতেছে, গুন স্চতুরে, হরির 

সহিত কেমন করিয়া সমান হইবে * কপট ত্যাগ করিয়া 

ভজন! কর, যাহাতে অন্তকালে হরির নিকট স্থান 

হইবে (পাইবে )। 

২হ২ 

(রাধার উক্তি ) 

সগর সঁসারক সারে । 

অছএ হরত রস হমর পসারে ॥ ২। 

ছুই জন হলহ কহ্কাই। 

আরতি মান ন হলিম নড়াই ॥ ৪। 

ছুরহি রহও মোরি সেবা । 

পিল পঢ়ঞ্ঠোক উধারি ন দেবা ॥ ৬। 

হৃদয় হার মোর দেখী ৷ 

লোভে নিকট নহি হোএব বিসেখী ॥ ৮। 

মিলত উচিত পরিপাটা। 

মধথ মনোজ ঘরহি ঘর সাটা ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহ নারী । 

হরি সঞ্েগে কৈসন রৌক উধারী ॥ ১২। 
নেপালের পুঁথি। 

১। সগর--সমস্ত। সসারক- সংসারের । 

২। অছএ--আছে। পসারে-_ দোকানে । 

১-২। সমম্ত সংসারের সার সুরত রস আমায় 

দোকানে আছে। 

৩। চুই-_চুঁইয়া। হলহ-_দিও, যাইও। 

৪। মান- গৌরব। নড়াই-ফেলিয়া। 

৩-৪। কানাই, ছুঁইয়া দিও না, আর্তিবশতঃ 

(আমার ) গৌরব ফেলিয়া দিও ( নট করিও ) না। 

বিগ্ভাপতি। 

€। সেবা--সন্্রম পূর্বক সম্ভাষণ, নমস্কার । 

৬। পঢ়ক্রোক--পরহোক, বউনী, যাহা প্রথমে 

বিক্রয় হয়। উধারি_ধার। দেবা-দিব। 
৫-৬। দুরে থাকিয়াই আমার নমস্কার (লও), 

প্রথম বউনীর ( সামগ্রী ) ধারে দিব না। 

৮। বিশেধী--বিশেষ করিয়া । 

৭-৮। 'আমার হৃদয়ে হার দেখিয়া, লোতে অতাস্ত 

( বিশেষ ) নিকট হইও (আমিও) না! 

৯। পরিপাটী-_ ক্রম, আন্ুপূর্বিক। 

১০। মধথ-_মধাস্থ। সাটা--শাস্তি। 

৯-১০। আন্রুপূর্র্বিক উচিত মত পাইবে, মদন 

মধ্যস্থ ঘরে ঘরেই শাস্তি ( দেয় )। 

১২। রৌক-_রোক, নগদ । 

১১-১২। বিগ্ভাপতি কহে, হে নারি, হরির সঙ্গে 

নগদই বা কেমন, ধারঈ বা! কেমন ! 

২২৩ 

(রাধার উক্তি) 

গুন অগুন সম কয় মানএ 

ভেদ ন জানএ পু । 

নিঅ চতুরিম কত সিখাউবি 

হমছ ভেলিহু লহু ॥ ২। 

সাজনি হৃদয় কহঞ্ো তোহি। 

জগত ভরল নাগর অছএ 

বিহি ছললিহ মোহি ॥ ৪। 

কাম কলারস কত সিখাউবি 

পুব পছিম ন জান। 
রভস বের! নিন্দে বেমাকুল 

কিছু নতাহি গেআন ॥ ॥৬। 
নেপালের গুখি। 

২। চতুরিষ-্-চাতুরী । মিখাউবি--পিখাইব। 



বিগ্কাপতি। 

১২। গুণ অগুণ সমান করিয়া মানে, প্রভু ভেদ 

জানে না। আপনার চাতুরী কত শিখাইব, আমিই 
লঘু হইলাম। 

৩-৪। সজনি, তোকে জদয়ের কথা বলিতেছি, 

জগৎ ভরিয়া নাগর আছে, বিধাতা আমাকে ছলনা 

করিল। 

৫-৬। কামকলারস কত শিখাইব, পূর্ব্ব পশ্চিম 

জানে না, আনন্দের সময় নিদ্রায় ব্যাকুল, কিছু তাহার 

জান নাই। 

২২৪ 

(রাধার উক্তি ) 

কুটিল বিলোক তন্ত নহি জান। 
মধুরহ বচনে দেই নহি কান ॥ ২। 

মনসিজ ভঙ্গে বচন মঞ্জে জেও । 

হৃদয় বুঝা এ বুঝএ নহি সেও ॥ ৪। 

কি সথি করব কঞ্চোন পরকার। 

মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার ॥ ৬। 

কপট গমন হমে লাউলি বেরি । 

বাহুমূল দরসন হসি হেরি ॥ ৮ 

কুচ জুগ বসন সম্ভরিকহু দেল। 

তইঅও ন মন তহ্ছিক বহরি ভেল ॥ ১০ । 

বিমুখ হোইতে আবে পর উপহাস। 

তহ্নিকে সঙ্গে কল! সহবাস ॥ ১২। 

কি কএ কি করব হমে ঝখইতে জাএ। 

কহ দহ অরে সখি জিবন উপাএ ॥ ১৪। 
নেপালের পুখি। 

১। তন্ত-- তত্ব। 

১-২। কুটিল দৃষ্টির তত্ব জানে না, মধুর কথায় 
কান দেয় না। রর 

৩। ভরঙ্গ__ভঙী। জেও-_যাহা। 
৩-৪। কামভঙ্গী করিয়৷ আমি যে কথায় হদয়ের 

ভাব বুঝাইলাম, সে ( তাহা ) বুঝে না। 

১৩৫ 

৫-৬। সথিকি করিব, কোন উপায় (করিব), মূর্খ 

গোপ আমার কান্ত মিলিল। 

৭। লাউলি--আনিলাম। 

৭-৮। আমি সময় (বুঝিয়া) কপট গমন আনিলাম 

(চলিয়া যাইবার ছল করিলাম ), হাসিয়া চাহিয়া 

বাহুমূল দেখাইলাম। 
৯। সম্তরিকছ-_সামলাইয়! ৷ 

১০1 বহরি-বাহির। 

৯-১০। কুচযুগলে বস্ত্র সামলাইয়া দিলাম ( সেই 

ছলনায় দেখাইলাম ), তবু তাহার মন বাহির 

( প্রকাশ ) হইল না । 

১১-১২। এখন বিমুখ হইলে (আমি যদি তাহাকে 

ত্যাগ করি ) পরে উপহাস করিবে, তাহার সহিত 

সহবাসে রস কি? 

১৩। বঝখইতে--শোকাকুল হইয়া ভাবিতে। 

১৩-১৪। কি করিয়া কি করিব এই চিন্তাতেই 

আমার কাল কাটিতেছে, হে সখি, জীবনের উপায় কি, 

কহ। 

২৫ 

(সখীর উক্তি) 

বড় কৌশল তুয় রাধে। 

কিনল কহ্নাই লোচন আধে ॥ ২। 

খতুপতি হটবএ নহি পরমাদী । 

মনমথ মধথ উচিত মুলবাদী ॥ ৪। 

দ্বিজ পিক লেখক মূসি মকরন্দা। 

কাপ ভমরপদ সাখী চন্দা ॥ ৬। 

বহি রতিরঙ্গ লিখাপন মানে 

প্রীসিবসিংহ সরস কবি ভানে ॥ ৮। 
তালপত্রের পু'খি। 

১-২। রাধে, তোমার বড় কৌশল, কানাইকে 

অর্ধ লোচনে (€ কটাক্ষে ) কিনিয়াছ। 



৯5৬ 

৩। হুটবএ--হট্রাকর, হাটওয়ালা, দৌকান- 
দ্ার। নহি পরমাদি--অপ্রমাদী, যে হিসাবে ভূলে 

না। 

৪। মধথ-_মধ্যন্থ। মূলবাদী-_মূল্যবাদী | 

৩-৪। খাতুপতি বসস্ত দোকানদার ভুলিবার 

(লোক) নয়, উচিত মৃল্যবাদী (জানিয়া ) মদনকে 

মধ্যস্থ মানিল। (সওদ! বড় সুবিধা রকম তইল দেখিয়া 
মধ্যস্থ মানিয়! লেখাপড়া করিয়৷ লইল, পাছে পরে 

কেহ গোল না! করে যে মাল উচিত মুল্যে বিক্রয় 

হয় নাই)। 

৬। কীপ-_কর্প,সরের কলম। সাথী- _সাক্ষী। 

€-১। ছিজ কোকিল ( লেখক দ্বিজ হইলে লেখ! 

সিদ্ধ হয়) লেখক, মধু মসী, ভ্রমরপদ লেখনী, চঙ্র্র 

সাক্ষী (হইল)। (মদন মধাস্থ হইয়৷ সাক্ষীসবুদ 
লেখক ডাকিয়া, মসী লেখনী যোগাড় করিয়া পাক! 

রকম লেখাপড়। করিয়! দিলেন )। 

৭। বহি-_বহির্ণতী, রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে 

মানিনীকে অন্থনয়। লিখাপন-_অনুভবপ্রকাশক। 

৭-৮। মানাবস্থায় রুত্বগৃছের বাহির হইতে অন্থু- 

নয়, রতিরঙ্গ (ও ) মান ( কৃষ্ণের ) অন্ুভবজ্ঞাপক 

( কাহিনী) সরস কৰি শ্রীশিবসিংহকে কহিতেছে। 

বিস্ভাপতি স্বরচিত সংস্কত শ্লোকে এই পদের 

অন্গবাদ করিয়া রাখিয়। গিয়াছেন। শ্লোক কয়টা 
উদ্ধত হইল। 

রত্বাকর সুতা! ভাধ্যা যন্ কৃষ্ণম্ত রাধিকে। 

লোঁচনার্দেন স ক্রীত স্তয়া তে কৌশলম্মহৎ ॥ 

হট্টাধিপো৷ বসস্তস্সোধ্প্রমাদী বিচক্ষণঃ। 
যোগ্যমৃল্যার্থ বাদীচ মধাস্থো মন্সথোইভবত | 

ভ্রমরন্ত পদং কর্পো লেখকঃ কোকিলো দ্বিজঃ। 
অভুৎ কৃ ক্রয়ে রাধে শশী পাত্রং মসী মধু 
বহির্ণ তিরতিক্রীড়া মানে! বেদনলেখকঃ | 
কঞ্চন্ত শিবসিংহেন বাণী বিদ্ভাপতেঃ কবে; ॥ 

_.. ভালপত্রের বীচের অংশ ছি'ড়িন। ঘাওয়াতে একটা স্লোফ ও 
“জেহাদ লষ্ট হইয় গিয়াছে। শেষের গোফটি তালপত্রে নাই, 
অন্তর পাওয়া জিয়াছে। ' 

বিদ্তাপতি | 

হু 

(সখীর উক্তি) 
সাঝক বেরি উগল নব সসধর 

ভরমে বিদিত সবতন্ছ । 

কুগুল চক্র তরাসে নুকাএল 

দুর ভেল হেরথি রাহ ॥ ২। 

জনু বৈসাস রে বদন হাথ বলাই। 
তুঅ মুখ চঙ্গিম অধিক চপল ভেল 

কতি খন ধরব ন্ুকাই ॥ ৪। 

রতোপল জনি কমল বৈসাওল 

নীল নলিন দল তন । 

তিলক কুস্থম তনু মাঝ দেখিকছ 
ভমর আবথি লু লু ॥ ৬। 

পানি পলব গত অধর বিম্ব রত 

দসন দালিম বিজ তোরে। 

কীর দূর ভেল পাস ন আবএ 

ভোঁহ ধনুহি কে তোরে ॥ ৮। 
নেপালের পুঁধি। 

১-২। সন্ধ্যার সময় নব শশধর উদিত হইল, 
সকলে ত্রমে বিদিত হইল (সকলের এইরূপ ভ্রম 

হইল)। কুগুলরূপ চক্রের ত্রাসে লুকাইয়া রাছ 

দুর হইতে দেখিতে লাগিল (মুখ শশধর, কর্ণকুণল 
সুদর্শন চক্র, এবং কেশ রাহ )। 

৩। বৈসদি-_বসিও। বলাই__বেষ্টন করিয়া, 

বলয়িত করিয়া । 

৩-৪। মুখ হাতে বেষ্টন করিয়া ( করতললগ্র 

মুখে) বসও না। তোমার মুখের শোভা! অধিক 

চঞ্চল হইল, কতক্ষণ লুকাইয়৷ রাখবে? 

৫। রতোপল-্রক্তোখপল। 

৫-৬। রক্তোৎপলে (করতলে ) যেন কমল (মুখ) 

বনাইল, তাহাতে নীল নলিনী দল ( নয়ন ), তাহার 

মধো তিলক কুনুম দেখিয়া ভ্রমর (মারক ) ধীরে 

ধীরে আসিবে। ৃ 8০ 



বি্কাপতি ৷ ১৩৭ 

৭1 রত-রক্ত, লোহিত। ৮। ভোরে- ভ্রমে। ৪ অবহি-এখনি। উগত--উদয় হইবে। 

৭-৮। করপল্পবলগ্, লোহিত বিষ্বাধর, তোর তেজব -ত্যাগ করিবে। উসরত-_ফুরাইয়া, উঠিয়া 

দ্শন দাঁড়িত্ব বীজ, ভ্রতে ধনুক ভ্রম হইয়। কীর যাইবে। 

উস্রত মদন পসারে ॥ ৪। 

অমিয় বচন ভরমন্ জন বাজহ 

সৌরভে বুঝত আনে । 
পন্ছজ লোভে ভমরে চলি আওব 

করত আশধর মধুপানে ॥ ৬। 

তোছে রসকামিনি মধুকে জামিনি 

গেল চাহিয় পিয় সেবে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরায়ন 

কবি অভিনব জয়দেবে ॥ ৮। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। বেকত-_্যক্ত, প্রকাশ । চউদিস__চারি- 

দিক। উজোরে--উজ্জল, আলোকিত । 

২। চাদক- চন্দ্রের। ভরমে-_ভ্রমে। লাঁলচে-- 

লোভে । এঁঠ-_এঁঠো, উচ্ছিষ্ট। কএ-_করিয়া। 

১-২। হে কামিনি, বদন প্রকাশ করিও না, 

চারিদিক আলোকিত হইবে। চক্রের ভ্রমে অমৃতরস 

লোভে চকোর.( তোমার মুখ) উচ্ছিষ্ট করিয়া যাইবে। 

' ৩।. ভোরিত-ত্বরিত। চলিয়--চল। 

৬: উহু ১ 

(নাঁসা) নিকটে আসে ন1। ৩-৪। হুন্দরি, ত্বরিত অভিসারে চল, এখনি 
যি চন্দ্র উদয় হইবে, তিমির নিশিকে তআগ করিবে, 

মদনের দোকান উঠিয়া যাইবে। 
২২৭ ৫। জন্তু না। বাজহ-কহিও। বুঝত্ত- 

(দূভীর উক্তি) বুঝাইবে। আনে-_অন্য গ্রাকার। 
৫-৬। ভ্রমেও অমৃত বচন কহিও না, অন্তরূপ 

এ সৌরভ বুঝাইবে; পদ্প লোভে ভ্রমর চলিয়া আসিবে, 
দিস হোএত উজোরে। 

অধর মধু পান করিবে । 
টাক ভরমে অমিয় রস লালচে +| মধুক-_চৈর মাসের । চাহিয_চাই। 

এঠ কএ জাএত চকোরে ॥ ২। ৮। কবি অভিনব জয়দেবে-_বিসপী গ্রামের 

স্বন্দরি তোরিত চলিয় অভিসারে । দানপত্রে বিগ্কাপতি অভিনব জয়দেব বলিয়া বর্ণিত 
অবহি উগত সসি ঠিমিরে তেজব নিসি হইয়াছেন । 

পাঠাস্তর-_-গুপুত সকল রস নেহে। 

৭-৮। তুমি রস কামিনি, চৈত্র মাসের রজনী, 

প্রিয়তমের সেবা! করিতে যাওয়া কর্তৃব্য। কবি অভিনব 

জয়দেব (বিগ্যাপতি) রাজা শিবসিংহ বূপনারায়ণের 

(সাক্ষাতে কহিতেছে )। 

২৮ 

(রাধার প্রতি সখীর উক্তি ) 

অন্বরে বদন ঝপাবহ গোরি। 

রাজ স্বনইছিঅ চাদক চোরি ॥ ২। 

ঘরে ঘরে পহরী গেল অহ জোছি। 

অবহী দূখন লাগত তোহি ॥ ৪। 
কতএ নুকাএব টাদক চোর। 
জতহি নুকাওব ততহি উজোর ॥ ৬। 
হাস স্থধারসে ন কর উজোর । 

বনিকে ধনিকে ধন বোলব মোর ॥ ৮। 

অধরক সীম দসন কর জোতি। 

সিদুরক সীম বেসাউলি মোতি ॥ ১%। 



১৩৮ 

ভনই বিস্ভাপতি হৌহ নিসন্ক । 

চাদ কা থী ভেদ কলঙ্ক ॥ ১২। 
তালপত্রে পুখি। 

১-২। হে সুন্দরি, শন্বরে বদন আচ্ছ!দন কর, 

রাজ টাদের চুরী ( হউনাছে ) শুনিতেছি | 
৩। পহ্রী__গ্রহরী। জোহি__খুঁজিয়া। 

গেল অছ--গিয়াছে । 

৩-৪। ঘরে ঘরে গ্রহরী খঁজিয়! গিয়াছে, এখনি 

তোর (চুরীর ) দোষ লাগিবে। 
৫-৬। চাদের চোর কোথার লুকাবে ১ যেখানে 

লুকাইবে সেখানেই আলোক হইবে । 
৭-৮।  ভাম্ত অমৃতরদে আলোক (উৎপন্ন) 

করিও ন1, বণিক ৪ ধনী ! তোমার দশন দেখিয়া ) 

বলিবে আমার ধন। 

সীম সীমা ।  বেসাউলি-_বসান। 

৯-১০। ছআধরের সীমায় দশনের উদ্দল আলোক 

হইবে, সিন্দুরের (অধরের ) প্রান্থে দেন ) মুক্কা 

বসান রহিয়াছে । 

১৬ | 

১১। হোভ--হও। ১২। গী-অস্তি, আঁছে। 

১১-১২। বিগ্ভাপতি কতিতেছে, নিঃশঙ্ক হও, 

চাদের কলঙ্ক ভেদ আছে (চাদের কলঙ্ক আছে, 

তোমার মুখ নিষলঙ্ক )। 

এই পদ্দে ব্গদেশের পাঠে কিছু প্রভেদ আছে । 

২১৯ 

(রাধার প্রতি সণীর উক্তি ) 

লোলুঅ বদন সিরি ধনি তোরি। 
জনু লাগিহ তোহি চাদক চোরি ॥ ২। 

দরসি হলহ জন্ম হেরহ কানু । 

টাদ ভরমে মুখ গরসত রানু ॥ ৪। 

ধবল নয়ন তোর কাজরে কার। 

তীখ তরল তঁহি কটাখ ধার ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি । 

নিরবি নিহারি ফাস গুন জোলি । 

বাঁধি হলত তোহি খঞ্জীন বোলি ॥ ৮। 

দাঁগর সার চোরাওল চন্দ । 

তা লাগি পাক করএ বড় দন্দ ॥ ১০। 

ভনই বিগ্ভাপতি হোউ নিসঙ্ক | 

টাঁদভু কা কিছু লা কলঙ্ক ॥ ১২। 
নেপালের পুথি ও মিথিল।র পদ । 

১। লোলুঅ -_ শ্রান্দোনিত, চঞ্চল । 

১-২। বান, ভোর মুখর চঞ্চল, তোর যেন 

চাদরের চুপী না লাগে (চাদের টা অপরাধে যেন 

তোকে না ধরে )। 

৩-৪। কাহাকেগ যেন (মধ ) দেখাইও না, 

(তুমিও যেন) কাহাকেও দেখি ৪ না, চাদের ভ্রমে রাছ 

মুখ গ্রাস কারবে। 

বাতি প্রাণশ গেইং মা বহিশ্ডিষ্ঠ কাস্তে 

গহণ সময় বেল! ব্ততে শাতরশ্েঃ | 

অয়ি 2াবমলক1স্ত* বাক্স নুনং স রাঃ 

গ্রসতি তব মুখেন্দুং পৃণচন্দ্ং বিহায় ॥ 

শঙ্গারতিলক। 

& | কার--কালো!। 

৫-৬। তোর ধবল নয়ন কজ্জলে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে 

তীক্ষ তরল কটাক্ষধাঁর। 

"| নিরবি--উত্তম রূপে। 

ভুড়িয়া। 

৭-৮। উত্তম রূপে দেখিয়া, ফাস গুণ জুড়িয়া, 

তোকে খঞ্জন বলিয়া ( ব্যা ) বাধিয়া লইয়! যাইবে। 

৯। সাগর সার-_অমুত। 

৯-১*। অমৃত ও চশ্্র চুরী করিয়াছ বলিয়া রা 

বড় কলহ করে। 

১১-১২। বিগ্তাপতি কহে নিঃশঙ্ক হও, চীঁদেরও 

কিছু কলঙ্গ লাগে। 

জোলি _জোড়ি, 



বিদ্ভাপতি। 

২৩৬ 

( সথীর উক্তি) 
কঞ্চনে গঢ়ল জদম হথিসার । 

তাহি থির গন্ত পওধর ভার ॥ ২। 

লাজ সিকর ধর দৃঢ় কএ গোএ। 

আনক বচনে হলহ জন্ু ফোএ ॥ 8 । 

দুর কর অগে সখি চিস্তা আন । 

জউবন হাথি করিঅ আবধান ॥ ৬। 

মনসিজ মদজলে জও উমতা এ । 

ধরিহিসি পিমতম আকুস লা ॥ ৮। 

জাব ন স্মমত ততনি অগোর | 

মুসইতে মনিহিসি মানস চোর ॥ ১০। 

ভনই বিদ্াপতি স্তন মতিমান। 

হাথি মহতে নব কে নহি জান ॥ ১২। 
ভালপত্রের পুথি। 

১। হুথিসার--তস্মীশাল!। 

১-২। হাদয়ের তস্তীশালা কাঞ্চনে গঠিত, তাহাতে 

পয়োধর তার স্থির ্যস্ত | 

৩। মিকল--শিকল, শৃঙ্খল । গোঁএ--গোপন 

করিয়া। ৪। ফোএ- খুলিয়। | 

৩-৪। লজ্জা শ্ঙ্খল দার! দঢ করিয়া (বাঁধিয়া ) 

গোঁপন করিয়! রাখিবে, অপরের কথায় খুলিয়া 

দিও না। 

৫ | অগে- হে, ওলো। ৬। ধ্বধান--অবধারণ। 

€-৬। হে সখি, অপর চিন্তা দূর কর, যৌবনকেই 

হস্তী স্থির কর। 

৭। ভাঁও-_যদি। উমতাএ_উন্মন্ড হর। 

৮। ধরিহিসি--ধরবে। লাএ- লাগাইয়া 

৭-৮। যর্দিমনসিজ মদজলে (তোমার যৌবন) উন্মত্ত 

হয়, প্রিয়তম অক্কুশ লাগাইয়া ধরিবে (শাসন করিবে)। 

৯। জাবস্ষ্ষতদিন। স্ুমত- _সুমতি হয়| 

১৯। মুসইতে-চুরি করিতে। মনিহিসি-_মান! 

করিবে। 

১৩৯ 

৯-১০ | যত দিন না ম্ুমতি হয় ততদিন আগলাইবে, 

মানসচোর (মনচোর) চুরী করিলে কিনিবারণ করিতে 

পারিবে? (যদি কেই তোমার যৌবনে লুন্ধ হয় 
তাহা হইলে তুমি সেই মনচোরকে কেমন করিয়া 

নিষেধ করিবে ? অতএব আপনার যৌবনকে সাবধানে 

রক্ষা করিবে )। 

মহতে-_মাভত। নব--নঘ্র হয়। 

বিগ্তাপতি কহিতেছে, গুন মতিমান, 

*তী মাহুতের নিকট নন্র হয় কে না জানে ? 

১২। 

১১-৯২। 

২৩১ 

( সখার উক্তি ) 

সিরিহি মিলল দেভা ন কুচে চান রেহা 

ঘামে ন পিউল স্তবগঙ্া | 

অধর মধুরি ফুল দেখিঅ তাহেরি তৃল 

ধয়লহি ম মকরন্দা ॥ ২। 

রামা অইলি হে পিয়া বিসরাই | 

প্ররুষ কেসরি জনি দমন লত৷ ধনি 

ছুঅইতে জা অসিলাই ॥ ৪। 

গেলিহি কয়লহ মান কী অবসর আন 

কী সিস্ু বালভু তোরা । 

মুদএ গেলিহে ধন জাগল পরিজন 

লগহি কলাওক চোরা ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্বন বরজৌবতি 
ই রস কেও কেও জানে । 

রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন 

লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮। 

রাগতরঙ্গিণী। 

বিয়াগিকোডার ছন্দ । ২৫ হইতে ২৯ মাত্রা । 

১। সিরিহি'- সিরীষ পুষ্প। মিলল- মিলিত, 

তুল্য । চানরেহা _-চন্দ্ররেখা, নখচিহ্ন। পিউল-_ 

পান করিল। সুগন্ধা--চন্দন, অগুরু ইত্যাদি। 
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২। মাধুরী ।-বাদ্ধুলী। দেখিঅ--দেখিতেছি। 
ধয়লহ--রাখা। অছ--আছে। 

১-২। দেহ শিরীষ পুম্পে মিলিয়াছে (যেমন 

শিরীষ পুণ্পের মত সুকুমার ছিল সেইরূপ রহিয়াছে, 

কোন প্রকার মালিন্য হয় নাইট ), কুচে নখাঁচহ্ন নাই, 

ঘামে সুগন্ধ পান (ধুইয়া নিঃশেষ) করে নাই। 

বান্ধুলী পৃশ্পের ঠায়) অধর তাহারই তুল্য দেখিতেছি 

(অধরের লোহিত বর্ণ বিরুত হয় নাই ), মধু রাখা 

রহিয়াছে ( কেহ অধরমধু পান করে নাই )। 
৩। বিসরাই--_ভুলিয়া | 

৪। দমন-_দ্রোণ পুষ্প । ধনি--রমণী। অসিলাই 

"সঙ্কুচিত, ম্লান । 
৩-৪। হে সুন্দরি, (তুই কি) গ্রিয়তমকে ভূলিয়। 

আসিলি ? পুরুষ যেন সিংহ, রমণী দ্রোণ লতা, 

ছঁইতেই ম্লান হইয়া যায়। 
৫। গেলিভি-_যাইতেই | কী-_কিন্বা। অবসর 

আন--অন্য অবসর, এক প্রসঙ্গে অন্ত কথা। বালভূ-- 

বল্পভ। 

৬। মুসএচুরী করিতে । লগহি-_লাগিল। 

কলাওক--কলঙ্ক। চোরা চোর । 

৫-৬। যাইবামাত্র কি মান করিলি, কিন্বা (এক) 
অবসরে অন্ট করিয়াছিলি (প্রেমালাপের সময় কোন 

মন্দ কথা বলিয়াছিলি ), কিম্বা তোর বল্লভ শিগু 

(কেলি রহস্ক জানে না)ঃ ধন চুরী করিতে গিয়াছিলি 

(এমন সময়) গৃহস্থ জাগিয়া উঠিল (কেবল) চোরের 

কলঙ্ক লাগিল ( চুরী কৰিতে পারিলি না! অথচ 

চোর বলিয়া ধরা পড়িলি)? (অভিসারিণী বলিয়া 

তোর কলঙ্ক হইল অথচ অঙ্গে কোন রতিচিহ্ত নাই )। 

কম্তরীবর পত্রভঙ্গ নিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্স্থলে 
নো! লুগ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্। 
রাগো ন খলিত স্তবাধরপুটে তান্ব,ল স্জিতঃ 

বং কষ্টাসি গজেন্দ্রমন্দগমনে কিন্বা শিশুন্তে পতিঃ॥ 

শ্ঙ্গারতিলক। 

বিদ্ভাপতি। 

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্, 
লথিমাকাস্ত রাজা শিবসিংহ রূ'পনারায়ণের মান এই 

রস কেহ কেহ (বিরল লোক ) জানে । 

শীত টি 

২৩২ 

(দূতীর উক্তি) 

উঠ উঠ মাধব কি স্ুতসি মন্দ । 

গহন লাগ দেখ পুনিমক চন্দ ॥ ২। 

হার রোমাবলি জমুনা গল । 

ত্রিবলি তরঙ্গিনি বিপ্র অনঙ্গ ॥ ৪। 

সিন্দুর তিলক তরনি সম ভাস। 

ধুসর মুখ সসি নহি পরগাস ॥ ৬। 

এহন সময় পুজহ পচবান। 

হোঅও উগরাস দেহ রতিদান ॥ ৮। 

পিক মধুকর পুর কহইতে বূল। 

অলপেও অবসর দান অতুল ॥ ১০। 

বিদ্যাপতি কবি এহে! রস ভান। 

রাএ সিবসিংহ সব রলক নিধান ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

১। স্ুতসি--শয়ন করিয়া আছ। মন-_-মন্দ 

সময়, অসময়। ২। গহন--গ্রহণ। 

১-২। মাধব উঠ উঠ, অসময় শয়ন করিয়া আছ 

কেন? দেখ পুর্ণমার চক্রে গ্রহণ লাগিল। 

৩-৪। হার গঙ্গ। ও নাভিরোমাবলী যমুনা (সদৃশ) 

(সিতাসিত সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থ তুল্য), ভ্রিবলী 

তরাঙ্গণী, অনঙ ব্রাহ্মণ (সদৃশ )। 

৫। তরণি_ নুষ্য। ভাস--শোভা পাইতেছে। 
৫-৬। সিন্দুর তিলক হৃর্ধ্য সম শোভা পাইতেছে। 

(রাহুগ্রস্ত ) ধূসর মুখচন্ত্র প্রকাশ পাইতেছে ন|। 

৭। পুজহ-_পুজ! করিতেছে। ৮1 সানি 

গ্রাসমুক্ত, গ্রহণের অবসান । 



বিদ্যাপতি। 

৭-৮। এই সময় পঞ্চবাণ পূজা করিতেছে, মুক্তি 

হউক, রতিদান দাও। 

৯। পুর--সন্মুখে। 

সঞ্চরণ করিতেছে । 

৯-১০। পিক'৪ মধুকর সম্মুখে কভিয়া সঞ্চরণ 

করিতেছে ( ুরিয়া ঘুরিয়া বলতেছে ), অবমর অল্প, 

দান অতুল। 

১১-১২। বিছ্বাপতি কবি এম রস কিতেছে 

রাজা শিবসিংহ সকল রসের নিধান । 

ধূল-_ ভ্রমণ করিতেছে, 

১৩৩ 

( দূতীর উক্তি ) 

ভিবলি তরঙ্গিনি পুর ভুগ্গম জানি 
মনমথে পর পঠাউ। 

জৌবন দলপতি সমর তোর 
রতিপতি দূত বট়াউ ॥ ২। 

মাধব আবে সাজিয় দন্ত বালা । 

তন্তু সৈসবে তোহে জে সম্ভাপলি 

সে সবি আউতি পালা ॥ ৪ 

কুগুল চকু অঙ্কুস তিলক কএ 
চন্দন কবচ অভিরাম] । 

নয়ন কটাখ বান গুন দএ 

সার্জি রহলি অছ বাম ॥ ৬। 

স্বন্দরি সাজি খেত চলি আইলি 

বিদ্যাপতি কবি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। 
১। ছুগ্গম-ছূর্গম। পঠাউ-_পাঠাইল। 
২। বঢ়াউ--_বাঁড়াইল, অগ্রসর করিয়া দিল। 

১-২। গ্রিবলী (রূপিণী) তরঙ্গিণী (তটবর্তী) 

স্বান হূর্গম জানিয়া মন্মথ দ্বারা পত্র পাঠাল । যৌবন 
দলপতি তোমাকে সমরে (আহ্বান করিবার জন্য ) 

রতিপতিকে দূত ( করিয়! ) অগ্রসর করিয়! দিল। 
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৩। আবে--এখন। সাজিয়__সাজিতেছে। 

দঢ- কেমন, কেন। ৪। আউতি-_আসে। পালা--. 

পালটিয়া, ফিরিয়া। 

৩-৪। মাধব, এখন বাল! কেমন সাজিতেছে। 

তাহার শৈশবে তুমি যে সস্তাপ দিয়া ( অসম্পূর্ণ 

যৌবনে তুমি তাহাকে রতিযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলে ) 
সে সকলি ফিরিয়া আসিবে (তাহার প্রতিশোধ 

লইবে )। (পূর্ধ্বে তুম বলবান ও সে অবলা! ছিল, 
এখন সে যৌবনের খলে বলবতী হইয়া তোমাকে 

সংগ্রামে পরাস্ত করিবে )। 

৫ চন্ধ--চক্র। কএ- করিয়া । ৬। দএ-- 

দিরা। বরহল অছ্- রহিরাছে। 

৫-৬। কুগ্ডল (রূপ) চক্র, তিলককে অন্কুণ 

করিম, চনন (রূপ ) অভিরাম কবচ (ধারণ করিয়া!) 

নয়ন (ধন্ুকে) (কজ্জল ) গুণ দিয়া (তাহাতে ) 

কটাক্ষ বাণ ( সংযোজনা ) করিয়া! বামা সাজিয়! 

রহিয়াছে । 

৭। খেত--ক্ষেত্, সমর ভূমি। ৮1 রমান-_- 

রমণ, বল্পত ৷ 

৭-৮। বিগ্ভাপতি কবি কহিতেছে, স্ন্দরী (রণ- 

সজ্জায়) সায়া সমরক্ষেত্রে চলিয়া আসিল। রাজা 

শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বললত। 

পতি সপ শর পন 

অভিসার । 
২৩৪ 

(দৃতীর উক্তি) 
বারি বিলাসিনি আনবি কাহা৷। 

তৌহি কাহ্ক বরু জাসি তীহা৷ ॥ ২। 

প্রথম নেত অতি ভিতি রাহী । 
কতে জতনে কতে মেরাউবৰি তাহী ॥ ৪। 
জা পতি সুরত মনে অসার। 

সে কইসে আউতি জমুন! পার ॥ ৬। 
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পথছ' কণ্টক জাহ বিসূর। 

চরন কোমল পথ বিদুর ॥ ৮। 

অতি ভআউনি নিবিলি রাতি। 

কইসে অঁগীরতি জীবন সাতি ॥ ১০ । 

এত গুনি মনে তাহি তরাস। 

মধু ন আব মধুকর পাস ॥ ১২। 

পাঁইঅ ঠাম বঈসলে ন নীধি। 

জে কর সাহস তা হো সীধি ॥ ১৪। 

ভন বিদ্াপতি স্ত্রন মুরারি | 

বেরস পললি অদ্থ সে নারি ॥ ১৬। 

নৃপ সিবসিংহ ই রস জান। 

রানি লখীম! দেবি রমান ॥ ১৮। 

হালপন্ধের পু'খি। 

১। আনবি -আনিব; কাহা-কোথায়। 

২। বরু-বরং। জাসি- যাও। তাভা-- 

সেখানে । 

১-২। বালা বিলাধিনীকে কোথায় আনিব? 

কানাই, তুমি বরং সেখানে যাঁও। 

৩। নেহ--ক্সেত, প্রেম। ভিতি-_ভীতা। 

৪। মেরাউবি-_মিলাউব। 

৩-৪। প্রথম প্রেমে রাধা অত্যন্ত ভীতা, কত যত্ব 

করিয়া! তাহাকে কোথায় মিলাইব? 

৫ | জা পতি--যাহার প্রতি । মনে---অগ্ুমান 

হয়, বিবেচনা হয়। 

৬। আউতি--আসিবে। 

৫-৬। যাহার প্রতি (পক্ষে) সুরত অসার 

বিবেচনা! হয়, সে কেমন করিয়া যমুনা পার হইয়া 

আসিবে? 
৭। জাহ-যাঁও, যাইতেছ। 

হইয়া, ভূলিয়! । 
৭৮। পথে কণ্টক ভুলিয়া যাইতে, চরণ 

কোমল, দুর পথ। 

বিশ্বর-_ বিদ্মর়ণ 

বিদ্কাপতি । 

৯। ভয়াউান_-ভীতিসঞারিণী। নিবিলি-_ 

নিবিড় ( অন্ধকার )। 

১*। অগীরতি--অঙ্গীকার করিবে! সাঁতি-_- 

শোস্তি। 

৯-১০। অতান্ত ভাতিসঞ্চািণী !নাবড় অন্ধকার 

রাত্রি, কেমন কাঁরয়া জীবনের শান্তি অঙ্গীকার 

করিবে? 
১১। গুন গণনা করিয়।, বিবেচনা করিয়া । 

তাহি-_তাহার। 

১২। আব--আসে। 

এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহার 

মনে ত্রাস (হইয়াছে ), মধু মধুকরের নকটে আসে 

না। 

১৩1 পাঠঅ--পায়। ঠাম_স্থান | বইসলে__ 

বাঁসয়া। নাধ--নধি। জে যাহাতে, যে 

কাজে। তা তাহাতে । সাধ--সদ্ধি। 

১৩-১৪। ( এক) স্তানে বসিয়! নিধি পাওয়া যায় 

না, যে কাণ্ডে সাহস কারবে তাহাতে সিদ্ধি হয়। 

১৬1 বেরস--বিরস। পলটি- পড়লি, 

পড়িয়া। অছছ আছে। 

১৫-১৬। বিদ্াপাতি কহিতেছে, শুন মুরারি, সে 

নারী বিরস হইয়া পড়িয়া আছে। 

১৭-১৮। নৃপ শিবাসংহ, রাণী লখিম! দেবীর 

বলত, এই রস জানেন । 

১১-১২। 

১৪। 

২৩৫ 

(দূতীর উক্তি) 

বারিস জামিনি কোমল কামিনি 

নিদারুণ অতি অন্ধকার । 

পথ নিশাচর সহসে সঞ্চর 

ঘন পর জলধার ॥ ২। 



বিদ্তাপতি । 

মাধব প্রথম নেহে সে ভীতি । 

গয়ে অপনহি সেম বিলোকিয় 

করিয় তৈসনি রীতি ॥ ৪ | 

অতি ভয়াউনি লাতর জউনি 

কইসে কএ শাউতি পার । 

ত৷ পতি সবে অসার ॥ ৬। 

এত শুনি মনে নিমুখ স্মুখী 

তোহ মনে নতি লাজ । 

কতএ দেখল মধু আপনে জা 

মধুকর সমাজ ॥ ৮। 
নেপালের পুখি। 

১। বারিস---বহা। 

২। সহসে--সহঅ। পর-পড়িতেছে । 

১-২। কোমল কামিশী, বসা রানি, অতি দারুণ 

অন্ধকার, পথে সহ নিশাচর ( ভিংল নিশাচর জন্ক 

সঞ্চরণ করিতেছে, ঘন জলধারা পড়িতেছে | 

৩। নেহে-ক্েভে। ভীতি_ভীতা | 

৪। অপনহি-_-আঁপনি। সেম তাহা । 

বিলোকিয়-্দেখ । কাঁরর়--কর। 

৩-৪। মাধব, সে (রাধা ) প্রথম স্নেহে ( নবীন 

প্রেমে ) ভীতা। আপনি গিয়া তাহা দেখ, সেরূপ 

করিবে (তুমি বাহিরে গিরা দেখ রাঘ্রি কি ভয়ানক, 

তাহা হইলে তুমিও রাধার মত ভয় পাইবে )। 
৫। ভয়াউনি- ভয়ঙ্কর, যাহা দেখিয়! ভয় হয়। 

আতর- অন্তর, অন্তরায় । জউনি--যাতায়াত, 

গমনাগমনের পথ। কইসে কএ_কেমন করিয়া । 

আউতি-_ আসিতে 

৬। স্থুরতরস--রতিরস। সচেতন 'সুচতুর। 

বালভু-_বল্লভ। তা] পাতি-_তাহার পর। 

৫-৬। আসিবার যাইবার পথে অতি ভয়ানক 

অন্তরায় (বিস্ম), কেমন করিয়া! আসিতে পারে? 

সরতরস নুচতুর বল্লভ, তারপর সব অসার ( এত বিষ 

১৪৩ 

বাধাও রাধার চক্ষে অসার, সে কেবল বল্পভকে 

দেখিবার তরে আকুল )। 

৭| তোহ--তোর। 

৮। কতএ-কোথাও। দেখল--দেখিয়াছ। 

অপনে---আপান। জা-যায়। সমাজ-_-নিকট, 

(মিলন। 
৭-৮। স্ুন্ণী এই সকল মনে বিচার করিয়া 

(গণিয়।) মনে বিশ্রণ ( নিক্ৎসাহিত ) হইয়াছে, 

তোর মনে লঙ্জা হুর না 2 কোথায় দেখয়া্ছ মধু- 

করের নিকট মধু আপনি যায় (নাগর নাগরীর নিকট 

যায়, নাগরী কি কখন নাগরের অভিসার করে ?) 

২৩৬ 

( সখার উক্তি) 

জাগল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর । 

শেজ তেজল উঠি নন্দকিশোর ॥ ২। 

সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি। 

অবধি ন পাঁওল ছুটল রাতি ॥ ৪। 

জলধর রুচিহর সামর কীতি। 

যুৰতিমোহন বেশ ধরু কত ভীতি ॥ ৬। 

ধনি অন্বরাগিনি জানি স্ুজান। 

ঘোর অধিয়ারে করল পয়ান ॥ ৮। 

পর নারি পিরিতিক এঁসন রীত। 

চলল নিভৃত পথে ন মানয় ভীত ॥ ১০। 

কুস্থমিত কানন কালিন্দি তার। 

উহা চলি আওল গোকুলবীর ॥ ১২। 

শেখর পন্থ পর মিলল ষাহি। 

আনল নাগর ভেটল রাহি ॥ ১৪। 

পদকল্পতরু | 

১-২। ঘরে পরে যাহারা জাগিয়াছিল নিদ্রায় 

ভোর হইল, নন্দকিশোর উঠিয়! শয্যা! ত্যাগ করিল। 

৩ নখতর-_নক্ষত্র। 



১৪৪ 

৪। রাত্রি অবসান হইয়াছে কি না তাহার 

সীমা পাইল ন1 (বুঝিতে পারিল না )। 
€ | জলদনিদ্দিত শ্ঠাম কাস্তি। 

৭। সুজন (মাধব) ধনীকে অন্ুরাগিণী জানিয়া । 

১৩। যাহি--যাইয়! । 

১৪। নাগরের সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য 

রাইকে আনিল। 

২৩৭ 

(দৃতীর উক্তি) 

চল চল সুন্দরি স্থভ কর আজ । 

ততমত করইত নহি হো কাজ ॥ ২। 

গুরুজন পরিজন ডর করু দুর । 

বিনু সাহস সিধি জীস ন পুর ॥ | 

বিনু জপলে সিধি কেও নহি পাব। 

বিনু গেলে ঘর নিধি নহি আব ॥ ৬। 

ও পরবল্পভ তৌহি পরনারি । 

হম পয় মধ ছুছ দিস গারি ॥ ৮। 

তোহ ছুনি দরশন ইহ মন লাগ । 

তত কএ দেখিয় জেহন ভুয় ভাগ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থন বরনারি। 

জে অঙ্গীরিয় তা ন গুনিঅ গারি ॥ ১২। 

মিথিলার পদ। 

১। গুভ- মঙ্গল ( লক্ষণ ) 

২। ততমত--বিলম্ব, ইতস্ততঃ। করইত-_ 

করিতে, করিলে। 

১-২। . সুন্দরি, চল চল, আজ শুভ (কর্ম) কর) 

বিলম্ব করিলে কাজ হয় ন1। 

৪1 সিধি-সিদ্ধির। আশ-_আশা। পূর-. 
পু্ণ। 

, 581. গুরুজন পরিজনের ভন্ম দূর কর, রিনা 

“ফুলে সিদ্ধি আশ! পৃর্ণ হয় না ।।.. ..::... 

বিগ্যাপতি। 

৫ | পাব--পায়। 

৬। নিধি_-ধন। আব-_আসে। 

৫-৬। জপনা করিলে কেহ সিদ্ধি পা না। 

না যাইলে (প্রয়াস না করিলে ) ধন আসে না । 

৭। পরবললভ--পরপতি। তৌহি-_তুমি। 

৮। পয়--হইতে ( অব্যয় শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ 

হয়)। গারী, গারি__গালি। 

৭-৮। সে পরপতি, তুমি পরনারী, আমি মধ্যে 

দুই দিক ( হইতে ) গালি (খাই )। 

৯। ঠৌঁভ- তোমারও । হুনি--সে, তাহার। 

ইহ-উহাঁ। মনলাগ্-মনে লাগিয়া থাকে। 

৯-১০ | তথাপি (গালি খাইয়াও ) তোমাতে 

উহাতে দরখন উহা মনে লাগে (মনে আনন্দ হয় ), 

যেরূপ তোমার ভাগ্য সেহরূপ করিয়। দেখ। 

১২। যে-যাহা। অঙ্গীরিয় অঙ্গীকার করি- 

যাছ। তী--তাহাতে। গুণিয়--গণনা করিবে। 

১২। বিগ্তাপতি কহিতেছে, শুন নারীশরেষ্ঠ, যাহ! 

অঙ্গীকার করিবে তাহাতে (তাহ! পালন করিতে ) 

গাল গণনা! করিবে না। (যাহা! করিতে শ্বীকার 

করিয়াছ গালি খাইপেও তাহা করিতে হুইৰে )। 

পা এ সদ 

২৩৮ 

(দূতীর উক্তি) 

ধনি ধনি চলু অভিসার । 

শুভ দিন আজু রাজপনে মনমথ 

পাওব কি রীতি বিগার ॥ ২। 

গুরু জন নয়ন অন্ধ করি আওল , 

বান্ধব তিমির বিশেখ । 

তুয় উর ফুরত বাম কুচ লোচন 

বছ মঙ্গল করি লেখ ॥ ৪। 

. কুলবতি ধরম করম অব লব 

. সঞর।মঙ্গিরে চলুবাছি।&, 



বিদ্ভাপতি। 

প্রিয়তম সঙ্গে রঙ্গ করু চিরদিনে 

ফলত মনোরথ শাখি ॥ ৬। 

নীরদে বিজুরি বিভুরী সঞ্চেো নীরদ 

কি্কিনি গরজন জান । 

হরিখে বরিসে ফুল সব শাখা 

শিখিকুল দু গুন গান ॥ ৮। 
গীতচিন্তামণি। 

২। বাজপনে-_রাঞ্তে। বিথার__বিস্তার। 

৩। বান্ধব প্রধান তা'মর গুপ্ণঞজনের নয়ন অন্ধ 

করিয়া আসিল । 

৪। ডউর--উঞ%। লেখ--গণনা, বিবেচনা কর। 

তোর বাম উরু, কুচ ও লোচন স্পন্দিত হইতেছে, 

বছু মঙ্গল কাঁরয়! গণন। কীপপব। 

৬। ফলিত মনোরথ শাখ-মনোরথ বুক্ষ 

ফলযুক্ত হউক। 

৭। মেঘে বিদ্যৎ, |ব্ছ্যতে মেঘ (রাধা ও মাধ- 

বের মিলন ) কিঙ্কিনী ( মেঘ ) গজ্জন গানিবে। 

৮। শিখিকুল ছুহু গুন গান. পক্ষীগণ উভয়ের 

গুণ গান করিবে। 

৩৩৯ 

( দৃতীর ডাকত ) 

একে মধু যামিনি স্ুপুরুখ সঙ্গ | 

আইতি ন করিঅ আস! ভঙ্গ ॥ ২। 

মঞ্জে কী সিখউৰি হে তোহহি স্থবোধ। 
অপন কাজ হোঅ পর অনুরোধ ॥ ৪। 

চল চল সুন্দরি চল অভিসার । 

অবসর লাখ লহএ উপকার ॥ ৬। 

তরতমে নহি কিছু সম্ভব কাজ । 

আস! দএ তোহ মনে নহি লাজ ॥ ৮। 

পিআ গুন গাহক তঞ্জে গুন গেহ। 

ন্পুরুখ বচন পষানক রেহ ॥ ১০। 
ও নেপালের প'খি। 

১৪৫ 

২। আইতি--.আ1সতে। 

১-২। একে মধু (চৈত্র মাসের) যাঁমিনী 

(তাহাতে ) সুপুরুষের সঙ্গ, আসতে আশা ভঙ্গ 

করিও না ( অভিসারে যাইবে মাধবকে আশা দিয়াছ, 
তাহা ভঙ্গ করিও না )। 

৩-৪। আমি কি শিখাইব, তুমিই সুবোধ, আপ- 

শার কাছ কি পরের অন্রোধে হয় ? 

৬। লহএ-_অন্মান হয়, সাধিত হয়। 

চল চল সুন্দরি, অভিসারে চল। 

পাইলে লঙ্* উপকার সাধিত হয়। 
ণ।| তরতম--তারতমা, ইতস্ততঃ, সংশয় | 

৭-৮। সংশয়ে কিছু কাজ সম্ভব নয়, আশা দিয়া 

তোমার মনে লজ্জা হয় না? 

৯। তঞ্ে_ তুই, তৃমি। গেহ -গৃহ, ধাম । 

৯-১*। প্রিয় গুণগ্রাহ্ক তুমি গুণধাম, সুপুরুষের 

বচন পাধাণের রেখা । 

৫-৬। অবসর 

পাশা শা সপ 

২৪০ 

( দৃতীর ভক্ত ) 

নুপুর রসনা পরিহর দেহ। 

পাত বসন হে জুবতি পিধি লেহ ॥ ২। 

সিথিল বিলম্বে হৌএত ভাস । 

নহি গএ ভৌএতে কাহ্ুক পাস ॥ ৪। 

গমন করহ সখি বল্লভ গেহ। 

অভিমত হোএত ইগি ন সন্দেহ ॥ ৬। 

কু্কুম পঙ্কে পসাহহ দেহ। 

নঅন জুগল তুঅ কাজর রেহ ॥ ৮। 

অবহি উগত তম পিবিকহু চন্দ । 

জানি পিন্ুন জনে বোলব মন্দ ॥ ১৪ । 

ভনই বিদ্ভাপতি হন বরনারি। 

অভিনব নাগর রূপে মুরারি ॥ ১২। 
তালপত্রের পু. খি। 



১ রূসনা--কাঞ্ধী। ২। পিধি- পরিধান ৭। রসবস্ত---রসিক। 
ফৃততিয়। ৷ ৮। অন্ত সীমা । 

১-২। নূপুর কাঞ্ী দেহ হইতে পরিহার কর, টি 
হে যুবতি, পীত বসন পাঁরধান করিয়া লও। 

৩-৪। আলম্তজনিত বিলম্বে উপহাস হইবে, ১৪২ 

কানাইয়ের নিকটে যাওয়া হইবে না। (দৃতীর উক্তি) 
৫-৬। সখি, বল্পভের গৃহে গমন কর, অভিমত প্রথম পহর নিসি জাউ। 

(পূর্ণ ) হইবে ভাতে সন্দেশ নাই । 

প। পসাহহ _-প্রসাধন কর। 

৭-৮। কুস্কুম চন্দনে অঙ্গ সক্ষিত কর, তোমার 

নয়ন যুগলে কজ্জলের রেখা ( দাও )। 

৯-১০। এখনি তম পান করিয়া চন্দ্র উদিত ভউবে, 

জানিয়া পিশুন লোকে মন্দ বলিবে। 

১১-১২। বিদ্তাপতি কঠিতেছে, শুন নারীশেষ্ঠ, 

মুরারি অভিনব নাগর রূপে ( অবতীর্ণ ) হইয়াছেন । 

২৪১ 

( দৃতীর উক্তি) 

চল চল সুন্দরি হরি অভিসার । 

যামিনি উচিত করহ সিঙ্গার ॥ ২। 

ধযৈসন রজনি উজোরল চন্দ । 

এঁসন বেস ভূষণ করু বন্ধ ॥ ৪। 

এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়। 

নিচয় নাগর তুয় বস হোয় ॥ ৬। 

তু রস নাগরি নাগর রসবন্ত। 

তোরিতে চলহ ধনি কুগ্তক অন্ত ॥ ৮। 

একল কুগ্ত বনে আকুল কান। 

বিষ্ভাপতি কহ করহ পয়ীন ॥ ১০ । 
কীর্ডনানঙ্দ । 

২। যামিনীর উপযুক্ত বেশ কর। 

৩।. উজ্োরল--উজ্দ্বলিত। 

০ বন্ষ-লিজ্জা। .. 

নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ ॥ ২। 

তম মদিরা পিবি মন্দা । 

অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা ॥ ৪। 

স্মন্দরি চলু অভিসারে। 

রস সিংগার সসারক সারে । ৬। 

ওতএ অছএ পিমা আসে । 

এত এ বেঢ়ুল গিম মনমথ পাসে ॥ ৮। 

সাহসে সাহিন অসাধে। 

তিলা এক কঠিন পহিল অপরাধে ॥ ১০ । 

সে সামর তোঞ্ে গোরী । 

বীজুরি বলাহক লাগতি চোরী ॥ ১২। 

হসি আলিঙ্গন দেসা । 

মন ভরি জুবতি জনক স্তুখ লেসী ॥ ১৪। 

সবে সঙ্ধা কর দুরে । 

কামিনি কন্ত মনোরথ পুরে ॥ ১৬। 
, ভনই বিষ্ভাপতি ভানে। 

রাএ সিবসিংহ লখিম! দেবি রমানে ॥ ১৮ 

তালপত্রের পু খি। 

১। জাউ-_গেল। ২। সমাউ-_ প্রবেশ 

করিল। 

১-২। প্রথম প্রহর নিশা গেল, সুজন নিজ নিজ 

গৃহে প্রবেশ করিল। 

৩। পিবি--পান করিয়!। মলা--মন্দ। 

৪। মাতি- মত্ত হইয়া। উগি জাএত---উদয় 



বিগ্তাপতি। 

৩-৪। তিমির মদিরা পান করিয়া, মত্ত হউয়! 

এখনি মন্দ (ছুষ্ট ) চন্দ্র উদয় হুইবে। 

৩। রস সিংগার_ শৃঙ্গার রম । 

৫-৬। ন্র্শীরি, অভিসারে চল, শুঙ্গার রস 

সংসারের সার। 

৭। ওতএ-_-ওখানে। আসে-- আশায় । 

৮। পাসে_পাশে। 

৭-৮। সেখানে প্রয়তম আশায় বতিয়াছে, 

এখানে মন্মথের পাশ কগ ধেষ্টন করিয়াছে | 

৯। সাহিঅ-_সাধন কর। অসাধে-_অসাধা। 

সাহসে অসাধ্য প্রথম 

অপরাধ এক তিল কঠিন । 

১১। সামর শ্যাম বর্ণ। ১২। বলাহক--মেঘ। 

১১-১২। সে শ্তামবণ, ভুমি গৌরবর্ণ, মেঘ ও 

বিহ্যতের চুরীর (গুপ্ত মিলনের গায়) লাগিবে 

( দেখাইবে )। 

দেসা--দাও। ১৪। লেসী--লগ9। 

হাসিয়া আলিঙ্গন দিবে, মন ভারঙ! 

যুবতী জন্মের সুখ লইবে। 

১৫-১৬। সকল শঙ্কা দূর কর, কামিনি কাস্তের 

মনোরথ পুর্ণ করে। 

১৭-১৮। বিদ্ভাপতি এই কথা কহিতেছে, রায় 

শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ। 

৯-১০ | সাধন হয়, 

১৩। 

১৩-১৪। 

৪৩ 

(দুতীর উক্তি) 

চরণ নূপুর উপর সারী। 

মুখর মেখল করে নিবারী ॥ ২। 

অন্বরে সমরি দেহ ঝপাঈ । 

চলহি তিমির পথ সমাঈ ॥ ৪। 

সমুঘ কুন্থম রভস রসী। 
বহি উগত কুগত সসী ॥ ৬।. 

১৪4 

আএল চাহিঅ স্ুুমুখি তোরা । 

পিস্থন লোচন ভম চকোরা ॥ ৮। 

অলক তিলক ন কর রাধে। 

অঙ্গে বিলেপন করহি বাঁধে ॥ ১০ । 

তঞ্ঞে অন্যুরাগিনি ও অনুরাগী । 

দূষণ লাগত ভূষণ লাগী ॥ ১২। 
ভনে বিদ্ভাপতি সরস কবী। 

নৃপতিকুল সরোরুহ রবী ॥ ১৪। 
নেপালের পু'খি। 

১। সারী-_সাড়ী। ৩। সমরি-__সামরি, কৃষঃ 

অথবা নীল বর্ণ। ৪। সমাঈ---প্রবেশ করিয়া । 

১-৪। চরণে নপুর, উপরে সাড়ী, মুখর মেখলা 

করে নিবারণ করিয়া, নীলাম্বরে দেহ ঢাকিয়া, 

ভন্ধকারে প্রবেশ করিয়া পথে চল। 

৫। রভস রসী-আনন্দে রসযুক্ত হইয়া। 
৬। কুগত--অশুভাগত। 

৫-৬। সমুদ্র ও কুন্থুমের (মিলন) আনন্দে রসিক 

(চন্ত্র উদিত হইলে কুন্গম প্রন্ষ/টিত হয় ও সমুদ্র 

উদ্বেলিত হয় এজন্য তাহাদের দর্শনে চন্তর আনন্দ 

অনুভব করে) অগ্ুভাগত চন্্ এখনি উদয় 

হইবে। 

৭। আ.এল-_-আসা, অর্থাৎ গমন । 

৭-৮। সুমুখি, তোমার আগমন (যাওয়া ) 

উচিত, পিশুনের নয়ন চকোরের (ন্ঠায় ) ভ্রমণ 

করিতেছে ( চারিদিকে ঘুরিতেছে )। 

৯-১* | হে রাধে, অলকা তিলক করিও না 

(সাজাই ও ন! ), অঙ্গ বিলেপনে বাধা ( বিলম্ব ) হয়। 

১১-১২। তুমি অনুরাগিনী, সে (মাধব) অনুরাগী, 

ভূষণের কারণে দোষ হইবে (ভূষণে প্রয়োজন নাই)। 
১৩-১৪। সরস কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, 

নৃপতিকুল সরোরুহের হুষ্য (রাজ! শিবসিংহ্ )। 



৯৪৮ 

২৪৪ 

(দৃূতীর উক্তি ) 

চান্দ বদনি ধনি চান্দ উগত জবে। 

দুহক উোরে ছুরহি সঞ্চো লখত সবে ॥ ২। 

চল গজগামিনি জাবে তরুন তম । 

কিম্বা কর অভিসারহি উপসম ॥ ৪। 

চান্দ বদনি ধনি রয়নি উজোরি | 

কওনে পরি গমন হোএত সখি মোরি ॥ ৬। 

তোহে পরিজন পরিমল দুরবার | 

দুর সঞ্রেগ দ্ুরজনে লখব অভিসার ॥ ৮। 

চৌদিস চকিত নয়ন তোর দেহ। 
তোহি লঞএ জাইতে মোহি সন্দেহ ॥ ১৪। 

আগরি অএলান্ধ পরমা এত কাজ । 

বিফল ভেলে মোহি জাইতে লাজ ॥ ১২। 
নেপালের পৃ থি। 

১২1 চন্ত্রবদনি ধনি, যখন চন্দ্র উদয় হইবে 

ছইয়ের (তোমার মুখের ও চন্দ্রের ) উজ্জ্রলতায় 

সকলে দূর হইত্তেই লক্ষা করিবে । 
৩। তরুন__প্রবল। 

৩-৪। গজগামিনি, যাবৎ অন্ধকার প্রবল ( সেই 

অবসরে ) চল, কিংবা অভিসাঁরই উপশম কর। 
৬। কওনে পরি--কেমন করিয়া । 

৫€-৬। ধনী চন্ত্রবনী, রজনী উজ্জল, সথি আমার, 

কেমন করিয়া ( তুমি ) যাবে ; 

৭। দুরবার--দূর্ববার, অনিবার্ধ্য। 

৭-৮। তোমার পরিজন (তোমার অজের ) 

অনিবাধ্য পরিমল ( বুঝিতে পারিবে ), ছজ্জনের! দুর 

হইতে অভিসার লক্ষ্য করিবে। 

৯-১০। তোর নয়ন ও দেহ চারিদিকে চকিত 

(চঞ্চল), তোকে লইয়া যাইতে আমার সন্দেহ 

' হইতেছে। 
৯১ আগরি- অগ্রসর, অগ্রগামিনী। পর- 

15 

ই ॥ 

১১-১২। পরারত্ব কাজে অগ্রগামিনী হইয়া 

আসিয়াছি, বিফল হইলে আমার যাইতে জজ্জা 
(তোমাকে না! লইয়া যদি আমি ফিরিয়া যাই 
তাহাতেও আমার লজ্জা )। 

সপে 

২৪৫ 

( দৃতীর উক্তি ) 

প্রণয়ি মনমথ করহি পাঞত । 

মনক পাছে দেহ জাএত ॥ ২। 

ভূমি কমলিনি গগন সুর । 

পেম পন্য। কতএ দূর ॥ ৪। 

বাধ ন করহি রামা। 

পুর বিলাসিনি পিঅতম কামা ॥ ৬। 

বদন জিণিকন করসি মন্দা । 

লগ ন আওত লাজে চন্দা ॥ ৮। 

তেহি সঙ্ষিয় পথ উজোর। 

গমন তিমিরহি হোএত তোর ॥ ১০। 

কাজ সংসয় হৃদয় বঙ্কা । 

কত ন উপজএ বিরহ সঙ্কা ॥ ১২। 

সবহি সুন্দরি সাহস সার। 

তেহি তেজি কে করএ পার ॥ ১৪। 

সকল অভিসার সিদ্ধিদায়ক। 

রূপে অভিনব কুসুম সায়ক ॥ ১৬। 

রাএ সিবসিংহ রস অধার। 

সরস কহ কবি কণ্টহার ॥ ১৮। 
নেপালের পুখি। 

১। করহি পাঁএত-_হাতে পায়, অধীন হয়। 

১-২। প্রণয়ী মদনের অধীন হইলে মনের পশ্চাৎ 

দেহ যায়। 
৩-৪। ভূমিতে কমলিনী গগনে হর, প্রেমের পথ 

কত দুর! ... ২ 
পে নে 



বিগ্তাপতি। 
৬। কামা--কাম, অভিলাষ । 

৫-৬। হে স্থন্দরি, বাধা করিও (দিও) ন।, 

বিলাসিনী প্রিয়তমের অভিলাষ পূর্ণ করে। 
৭। জিনিকহু--জর করিয়া । মন্দা-_মালন। 

৮। লগ-_নিকটে। 

৭-৮। (তোমার ) মুখে জয় করিয়া মলিন কর 

(সেই কারণে ) লক্জায় চন্দ্র ।নকটে আসে ন। 

৯। তেহি--সেই জন্য । সক্ষিয়--ভয় পায়। 

৯-১০। সেই জন্য পথ আলোকিত করিতে (চন্দ্র) 

ভয় পায়। অন্ধকারেই তোমার (তোর ) গমন 

হইবে। 

১১। বঙ্কা বাঁকা । 

হয়। 

১১-১২। কাজে সংশয় ও জদয় বাকা করিলে 

( প্রতিকূল হইলে ) বিরহের কত শঙ্কা উৎপন্ন হয়। 

১৩-১৪। শ্ন্দরিঃ সাহস সকলের সার, তাহাকে 

ত্যাগ করিয়া কে ( কাজ) করিতে পারে ? 

১৫-১৮। সরস কবি কগহার কহিতেছে, 

অভিসারে সকল সিদ্ধিণায়ক, রূপে অভিনব মদন 

রাজ! শিবসিংহ রসের আধার । 

১২। উপজএ--উৎপন্ন 

২৪৬ 

(সখীর উক্তি) 

ৃগমদ পঙ্ক অলকা।। 
মুখ জনু করহ তিলকা৷ ॥ ২। 

নিপুন পুনিমকে চন্দ] । 
তিলকে হোএত গএ মন্দা ॥ ৪ । 

সহজহি হুন্দরি বড়ি রাহী । 

কি করবি অধিক পসাহী ॥ ৬। 

উজর নয়ন নলিনা । 

কাজরে ন কর মলিন ॥ ৮। 

দুধক ধোএল মর! | 

ছি বুড়ি ভ'এত লামরা ॥ ১০1... 

১৪৯ 

গীন পয়োধর গোরা । 

উলটল কনয় কটোরা ॥ ১২। 

চন্দনে ধবল ন করূ। 

হিমে বুড়ি জাএত স্থমের ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্ভাপতি কবী। 

কতএ তিমির জহা রবী ॥ ১৬। 

তালপত্রের পু থি। 

১-২। অলকে মুগমদ চন্দন (লেপন) (ও) 

মুখে তিলক করিও না । 

৩। নিপুন- স্তন্দর। পুনিমকে-__পুিমার। 

৪। মন্দা--মলিন, কুৎ্সিত। 

৩-৪। স্থুন্দর পৃঁণমার চন্দ্র ( তুল্য তোমার মুখ ) 

তিলকে মলিন হইয়া যাইবে । 

৫1 বড়ি-(জ্ীং ) বড়। রাহী-__রাই। 

৬। পসাহী-সাজাইয়া (জ্ীলোকের বেশ 

সম্বন্ধে প্রযুক্ত )। 

৫-৬। রাই (তুমি) স্বভাবতঃই বড় সুন্দরী, 
(রূপ) অধিক বাড়াইয়া কি করিবে? 

৭-৮। উজ্জল নলিন নয়ন কজ্জলে মলিন করিও না। 

৯। ধোএল- ধৌত। ১০। বুড়ি-ডুবিয়া। 
সামরা-_কষ্তবর্ণ। 

৯-১০। ( এখন তোমার নয়ন ) ছুগ্ধধৌত ভ্রমর 
(তুল্য); ( কাজল দিলে ) মসিতে ডুবিয়া কৃফ্বর্ণ 

হইয়া যাইবে । ( চক্ষের তারা ভ্রমর ও চক্ষের ক্ষেত্র 

হুগধতুল্য । চক্ষে কাজল পরিলে মনে হইবে যেন 
দুগ্ধনাত ভ্রমরকে কালিতে ডুবাইয়াছ্ে )। 

১১। উলটল--উল্টান, উপুড় করা । ১২। 

কনয়__কনক। 

১১-১৪। উপুড় করা সোণার বাটার (মত) গৌরবর্ণ 

পীন পয়োধর চন্দনে ধবল করিও না, ( তাহা! হইলে ) 

তুষারে স্থমেরু ডুবিয়! যাইবে। 
১৫-১৬। বিষ্ভাপতি কবি কহিতেছে, যেখানে 

বি (সেখানে ) তিমির কোথায়. 



১৫০ বিগ্ভাপতি 1 

পাঠাস্তরে পদের শেষে আর দুইটি চরণ আছে-- উপচৌকন, যাহা বহন করিয়া লইয়া যায়। ১০। 

রূপ নরায়ন পহ্। ভেটলে দেখা হইলে। মেটত-_মুছিবার। পরকার 

তৌলি হলত গুরু লহ ॥ --প্রকার, উপায়। 

রূপনারায়ণ প্রভূ (শিবসিংহ) গুরু লঘু তৌল  ৯-১০। উপনীত উপঢৌকন উপ্টাইয়া পাল্টাইয়া 

করিয়া দিবেন (ভাল মন্দ নিরূপণ করিবেন )। লইয়া থাকে (উপঢৌক্ন পাঠাবার :সময় সা্জাইয়া 

দেয় কিন্ত যে গ্রহণ করে সে উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া 

পরীক্ষা করিয়া দেখে, তখন আর সাজান থাকে না )। 

দেখা হইপে মু/ছবার ডপায় আছে (আলিঙ্গন দিতে 
৯৪ 

(সঘীর উক্তি ) তিলক মুছিয়। যাইবে । ) 

সহজহি আনন অছল অমুল | রর 
অলকে তিলকে সসধর তুল ॥ ২। ( দূতার উক্ত ) 

কা লাগি অইসন পসাহন দেল । স্থুরুজ সিন্দুর বিন্দু চাদনে লিখএ ইন্দু 
জে ছল রূপ সেহও দুর গেল ॥ ৪। তিথি কহি গেলি তিলকে | 
অছল সোহাওন কতয় গেল। নিপরিত অভিসার অমিয় ধরিস ধার 
ভূষণ কএলে দূষণ ভেল ॥ ৬। অস্কুদ কএল অলকে ॥ ২। 
দরসি জনাবএ মুনিজন আধি । মাধব ভেটলি পসাহনি বেরা । 
নাগরকী হো সহজ বেয়াধি ॥ ৮। আদর হেরলক পুছিও ন্ পুছলক 

লিহলে উধলল অবইত ভার। চতুর সখা জন মেরা ॥ ৪। 
ভেটলে মেটত অছ পরকার ॥ ১০। কেতকি দল দএ চম্পক ফুল লএ 

নিগার কবরিহি থোএলক আনা । 
১-২। স্বভাবতঃ মুখ অমূল্য ছিল, অলকে তিলকে 

শশধর তুল্য (হুইল )( তোমার মুখ তুলনা রহিত, 

অলক তিলক ধারণ করিয়1 'চন্ধের স্ঠায় কলঙ্বযুক্ত 

মুগমদ কু্কুম অঙ্গরুচি কএলক 

সময় নিবেদ সয়ানী ॥ ৬। 

৩। পসাহন-_গ্রসাধন, জজ্ঞা । কুহু নিকট পরিমানে | 
৩-৪। কিসের জন্য এমন প্রসাধন দিলে ( এমন রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

করিয়া! সাজাইলে ? ) যে রূপ ছিল তাহাও দূরে গেল। লখিমা দেই বিরমানে ॥ ৮। 
৫-৬। শৌভন ছিল, কোথায় গেল? ভূষণ ভালপত্রের পুঁথি । 

করিয়া দোষ হইল। ১। চাদনে--চন্দনে । লিখএ-_লিখে, চিত্রিত 

৭৮1 (রূপ) দেখাইয়! মুনিগণেরও আধিজানার, করে। 

নাগরের শ্বভাবতঃই ব্যাধি হয়। ২। বরিস- বর্ষণ করে। 

৯। লিহলে-লইলে। উধলল-উল্টাইয়া ১-২। সিঙ্গুর বিদু হুষ্য, চন্দনে চন্দ্র আঁকিল, 
পাপ্টাইয়া। অবইত-আসিতে, আগত। ভার-- তিলক তিথি কহিয়া গেল (তিলক বিন্দুর সংখ্যায় 



বিদ্বাপতি। 

তিথি নুচিত হইল,)। বিপরীত অভিসার অমৃত 

বর্ষণ করে ( রমণী পুরুষের অভিসারে গমন করিবে, 

ইহা মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে ), 
অলকে অন্কুশ করিল € মধনকে দমন করিবার 

জন্য )। 

৩। ভেটলি-_-দেখা হইল। পসাহনি-_প্রসাপনী, 

শৃঙ্গার রচনা । বেরী--বেলাঁঃ সময় । ৪। হেরলক 

-হেরিল। পুছলক--িজ্ঞাসা করিল। মেরী-- 

মিলন, সঙ্গ । 

৩-৪। মাধব, বেশভুষা রচনা কালে (রাধার 

সহিত ) দেখা হঈল ; সঙ্গে চতুর সখী (ছিল বলিয়! 

আমাকে ) আদর পুব্বক দেখিল, কিছু 'জন্ঞাসা করিল 

না (পুচিও ন পুছলক )। 

৫। দএ-দিয়া 

থুইল। 

৬। নিবেদ_--নিবেদন করিল। সয়ানী-- চতুরা। 

৫-৬। কেতকী দল দিয়া, চম্পক ফুল লইয়া, 

কবরীতে আনিয়া থুইল। মৃগমদ কুস্কুমে অঙ্গরাগ 

করিয়া, চতুরা সময় জানাইল (সস্কেতে জানাইল যে 

অন্ধকার রাত্রে যখন কেতকী ও চম্পক প্রন্দটিত 

হইবে তখন অঙিসারে আগমন করিবে )। 

৭। অভয়মতি_এঁ মামের কোন মন্ত্রী অথবা 

অমাত্য। কুহ-অমাবস্তা। পরিমানে-- প্রমাণ, 

যথার্থ। 

৭-৮। বিদ্যাপন্তি কহে, শুন অভয়মাতি, অমাবস্তা 

যথার্থই আগতপ্রায়। রাজ! শিবসিংত রূপনারায়ণ 

লখিমা দেবীর বল্লভ। পাঠাস্তর-- 

কবি ভনে বিদ্তাপতি গমনক অবসর 

রঅনি উজাগর পেখী। 

গগন লিখএ লাখে লিখইছনি হাথে 

ডর সঞ্চো সসধর রেখী ॥ 

কবি বিষ্ভাপতি কহে (দূতী) যাইবার সময় 

রজনী জ্যোতন্ালোকিত দেখিয়া, হম্তকে আকাশ 

লএ--লইয়া। থোএলক 

(বুঝার ) ছলনাপূর্বাক তে চন্্রেখ/, অঙ্কিত করিল 

১৫১ 

(জানাইল যে জ্যোতনা রাত্রি বলিয়! অভিসারে 
আসিতে পারিবে না )। 

২৪৯ 

( সখীর উক্তি ) 

সহচরি অন্ুচরি কয় অনুমান। 

দেহরি লাগি বুঝে বচন সন্ধান ॥ ২। 

জাগল নহি দেখল এক লোক । 

স্থখ সঞ্েগ সুতল নহি ছুখ শোক ॥ ৪ 
বাটক কণ্টক সব ভেল দূর । 
সব এক জাগয় মনমথ শুর ॥ ৬। 

নগর নিচল ভেল নিরজন বাট । 

দ্ুরজন নয়নহি লাগল কবাট ॥ ৮। 

কবিশেখর কহ পন্থ বিথার। 

অভিসর হ্থন্দরি ভয় নহি আর ॥ ১০। 
পদকজ্পতরু। 

১। কয়--করিয়া। ২। দেহরি__বহিদ্বর। 

১-২। সহ্চরী ও অনুচরীরা অনুমান করিয়া 

বাহিরের দ্ারের পাশে দাড়াইয়া কথার সন্ধান বুঝল 

(কেহ জাগিয়া কথ! কহিতেছে কি না জানিল)। 

৩। জাগল-_জাগরিত। 

£-৬। পথের কণ্টক সব দূর হইল, সবে এক 

(মাত্র ) মন্মথ শুর জাগিয়৷ রহিয়াছে । 
৭। নিচল-__নিশ্চল। 

৮। ছুজ্জনের নয়নে কবাট লাগিল (নিদ্রায় চক্ষু 

মুদ্রিত হইল )। 
৯। পন্থ বিথার--পথ বিস্তৃত, মুক্ত। 

*$% 

(সথীর উক্তি) 

জিনি করিবর রাজহংসগতি গামিনি 

চললিহ সহেত গেহা। 



১৫২ 

অমল তড়িতদণ্ড হেমমঞ্ররি 

জিনি অতি স্ন্দর দেহা ॥২। 

জলধর চামর তিমির জিনি কুস্তল 

অলকা ভূঙ্গ শৈবালে । 

ভৌহ মদন ধনু ভ্রমর ভূজঙ্গিনি জিনি 
আধ বিধুবর ভালে ॥ ৪। 

নলিনি চকোর সফরি সব মধুকর 

মৃগি খঞ্জন জিনি আখী । 

নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি 

গিধিনী শ্রবণে বিসেখী ॥ ৬। 

কনক মুকুর শশি কমল জিনিয় মুখ 

জিনি বিদ্দ অধর পবারে। 

দশন মুকুত! পাতি কুন্দ করগবীজ 

জিনি কন্ু ক অকারে ॥ ৮। 

বেল তালযুগ কনয়কলস গিরি 

কটোরি জিনিয় কুচ সাজা । 

বাহু ম্ণাল পাঁশ বল্পরি জিনি 

সিংহ ডমরু জিনি মাঝা ॥ ১০। 

লোমলতাবলি শৈবাল কজ্জল 

ত্রিবলি তরঙ্গিণিরজা | 

নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি 

নিতম্ব জিনিয় গজবুস্তা ॥ ১২। 

উরুযুগ কদলি করিবর কর জিনি 

থলপঙ্কজ জিনি পদপানী । 

নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি 

পিকু অমিয় জিনি বানী ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুনহ মধুরমতি 

রাধারূপ অপারা । 

রাজ। শিবসিংহ রূপনরায়ন 

একাদশ অবতার! ॥ ২৬। ্ 

বিদ্যাপতি। 

১। চললিহ-_-চলিল। সঙ্কেত গেহা- সঙ্কেত 

গৃহ। 
২। উজ্জল বিছ্যুৎ যষ্টি, স্বর্ণ মঞ্জরী জিনিয়া 

অতি সুন্দর দেহ। 

৩। কুস্তল জলধর, অন্ধকার, চামর জিনিয়! ) 

অলকা ভ্রমর, শৈবাল জিনিয়া । 

৪ ভ্রু মদনের ধনু, ভ্রমর, ভূজঙ্গিনী জিনিয়া; 

ললাট অদ্ধশশী৷ জিনিয়া । 

৫| চক্ষু পদ্ম, চকোর, সফরী, মধুকর, মুগী, 

খঞ্জন সকলকে জিনিয়। । 

৬। নাস! তিলফ্ল, এরুড় চঞ্ু জিনিয়া ; শ্রবণ 

গ্ুধিনী হইতে বিশেষ (প্রধান, গিনিয়া )। এাঁবসেখী, 

এই শব্দের উচ্চারণ সন্ধে রাপামোহন ঠাকুর টাক। 

করিয়াছেন, “পাশ্চান্যা মুদ্ধণ্য বকারোচ্চারণং কুর্বস্তি 

অতে৷ বর্ণ সামাযং।* উাতে অন্ুমান করা যাইতে পারে 

যে বিগ্তাপতির বাসম্কান যে পশ্চিম দেশে রাধামোহন 

ঠাকুর তাহা জানিতেন। 

৭। পবার--প্রবাল। মুখ স্বর্ণস্কুর, চন্দ্র, পল্প 

জিনিয়া; অধর বিশ্ব, প্রবাল জিনিয়া! | 

৮। ধশন মুক্তা, কুন্দ, দাঁড়িন্ব বীজ (করকবীজ ) 

জিনিয়া; কগের আকার কন্ু জিনিয়া। 
৯। কুচেব শোভা (সাঞ্া, নাজ) বেল, তালযুগল, 

স্বর্ণকলস, পর্বত, বাটা ( কটোর) [জানয়া। 

১০। বাহু মুণাল, পাশ, ৰল্পরী জিনিয়া; কাটি 

(মাঝা ) ডমকু, সিংহ (জিনিয়। | 

১১। োম লতাব্লা শৈবাল, ক্চ্জল জিনিয়া ; 

ত্রিবলা তবাঙ্গিত নধী জিনিয়া । পাঠান্তর-__ত্রিবলি 

তুঙ্গ তুরঙ্গা। 
১২। নাভি সরোবর সরোরুছদল জিনিয়া! ) 

নিতম্ব গজকুস্ত জিনিয়া । 

১৩। উরুযুগল কদলী, করিবরগুও্ড জিনিয়া ; 

হস্ত চরণ স্থলপন্ম জিনিয়া! | 

১৪। নখ, দাড়িত্ববীজ, চক্র, রত্ধ জিনিয়া!) 

বাণী কোকিল, অমূত জিনিয়া | 



বিগ্ভাপতি। 

১৫। বিগ্তাপতি কহিতেছে, শুন মধুরমতি 

(শিবসিংহের মন্ত্রী), রাধারূপ অপার। পাঠীস্তর, 

অপরূপ মূরতি অথব! যুবতী । 

১৬ | রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ 

অবতার (দশাবতারের অতিরিক্ত আর এক অবতার 

_স্ততিবাদে )। 

৭৫১ 

( সথীর উক্তি) 

কুগুল তিলক বিরাজ মুখ 

শোভিত সী দুর বিন্দু। 
হেমলতামে সমারু বিধি 

কবি রবি তার! ইন্দু ॥ ২। 

ইন্দুবদনি ধনি নয়ন বিশাল! । 
কমলকলিত জনি মধুকর মালা ।। ৪1 

দেখলি কলাবতি অপরুব রমনী । 

জনি আইলি সরপুর গজগমনী ॥ ৬। 

বেনী বিমল বিরাজ 

তনু বস কুস্মাবলি হার। 

শ্যাম ভূজঙগম দেখিকহু 

কিয়ো কাম পরহার ॥ ৮। 

করু পরহার মদন সর বালা । 

কুটিল কটাখ বান কনিয়াল! ॥ ১৪। 

কন্ু ক মৃণাল ভূজ 
বলিত পয়োধর হার। 

কনক কলস রসে পৃরি রহু 

সঞ্চিত মদন ভডার ॥ ১২। 

মদন ভঁডার পুয়োধর গোরা। 

জনি উল্টাওল কনক কটোরা ॥১৪। 

১৫৩ 

শ্যামা হৃলোচনি স্থরতি রতি 

অপরুব ভূষনসার । 

বিদ্াপতি কবিরাজ কহ 

স্বফলে করথু অভিসার ॥ ১৬। 
রাগতরঙ্গিণী। 

বিজয়পুর মালব ছন্দ । গণ ষটুমাত্রিক। চরণে 

মাত্রার নিয়ম নাই। 

২। সমার--সাজাইল। কবি- ব্রহ্মা । 

১-২। মুখে কুগ্ডল তিলক বিরাজ ( করিতেছে ), 

সিন্দুর বিন্দু শোভিত, (যেন) স্বর্ণলতায় বিধি্রহ্ধ! 

রবি তারা ইন্দু সাজাইল। ( কুগুল- তারকা, তিলক 

--ঈন্দু, সিন্দুর-_রবি )। 
৩-৪। বিশালনয়না ইন্দ্বদনী ধনী যেন মধুকর 

মালাকলিত কমল। 

৫-৬। অপরূপ কল্লাবতী রমণী দেখাইল (দৃষ্টিপথে 
পড়িল ), যেন গজগমনী সুরপুর হইতে আসিয়াছে। 

৮। দেখিকছ-_দেখিয়া। পরহার._ প্রহার । 

৭-৮। বিমল বেণী বিরাজ ( করিতেছে ), অঙ্গে 

কুস্থমাবলী হার। শ্তাম ভুঁজঙ্গম (বেণী) দেখিয়া 

কাম প্রহার করিল (মালা ধন্থুক ও গুণের তুল্য )। 

ভ্রচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নিম তু মর্মব্যথাং 

ঠ্যামাত্ম! কুটিল করোতু কবরীভারোইপি মারোস্ঠমম্। 

গীতগোষিদ্দ। 

১০। কনিয়ালা, কনিয়ারা--তীক্ষ | 

৯-১০। বালা মদনকে শরাঘাত (প্রতিপ্রহার ) 
করিল, কুটিল কটাক্ষ তীক্ষ বাণ (স্বরূপ )। 

১১-১২। কমু ক, মুণাল ভূজ, পয়োধরে হার 

বলিত। কনক কলস ( পয়োধর ) সঞ্চিত মদন 
ভাগারের (ন্তায় ) রসে পূর্ণ রহিয়াছে । 

১৩-১৪। গৌর পয়োধর মদনের ভাগার, যেন 

উপ্টান ( উপুড় কর! ) সোণার বাটা। 
১৫। স্ুরতি রতি-_-রতিরূপা । 

১৬ $,.করথুঁ-_-কর, করুক । 



১৫৪ বিশ্বাপতি। 
১৫-১৬। অপরূপ ভূষণসার রতিরূপা শ্ঠাম 

স্থলোচনী। বিদ্াপতি কবিরাজ ( কবিশ্রেষ্ঠ ) কহে 

স্ফলে অভিসার করুক ( অভিসার সিদ্ধ হউক )। 

পপি 

২৫২ 

(সপীর উক্তি) 

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার । 

পহিরল দয় ঝাঁপি কুচভার ॥ ২। 

থোরহি শশধর কিরণ বিথার । 

এঁসন সময় কয়ল অভিসার ॥ ৪। 

চন্তদিশ সচকিত নয়ন নিহার । 

মদন মদীলসে চলই ন পার ॥ ৬। 

মিললি নিকুপ্জে কুগ্ত নৃপ পাস। 

কহ কবিশেখর কেলিবিলাস ॥॥ ৮। 
পদকল্পতরু। 

১-২। কুন্দ ও কুমুদ ফুল, গজমুক্তার মালা, 

কুচভার ঢাকিয়! হুদয়ে পরিল। 

মি 

( সর্থীর উক্তি) 

কাজর রুচিহর রয়নি বিশাল! | 

তন্তু পর অভিসার করু ব্রজবাল! ॥ ২। 

ঘর সঞ্েঠো নিক্য় জইসন চোর । 

নিশবদ পদ গতি চললিহু থোর ॥ ৪। 

উনমত চিত অতি আরতি বিথার । 

গরুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার ॥। ৬। 

কমলিনি মাঝ খীনি উচ কুচ জোর। 

ধাঁধসে চললু কত ভাবে বিভোর ॥ ৮। 

রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোর! । 

নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা ॥ ১০। 

অঙ্গক অভরণ বাসয় ভার । 

নেপুর কিন্কিনি তেজল হার ॥ ১২। 

লীলা! কমল উপেখলি রাম! । 

মন্থর গতি চলু ধরি সখি শাম! ॥ ১৪। 

যতনহি নিসরু নগর দুরন্ত | 

শেখর অভরণ ভেল বহস্তা || ১৬। 

পদকল্পতরু | 

১-১। কজ্জলের রুচি হরণ করে ( এইরূপ ) 

বিশাল রজলী, তাহার উপরে (সেই রজনীতে ) 
ব্রজবাল! অভিসার করিল। 

৩। ঘর হইতে বাহির হইল যেমন চোর। 

৮ ধাধসে-_-ভদ্ষে। 

৯। জোরা _জোড়। ( ছুই জন সখী)। 

১৪। শ্যামা (নারী ) সথীকে ধরিয়! মন্থর গমনে 

চলিল। 

১৫। যতনহি-_মন্্পূর্বক, সাবধানে । নিসরু-_ 
নিঃসরণ করিল । দুরস্ত/_দুরস্ত, দুরন্ত । ১৬। শেখর 

--কবিশেখর বিদ্ভাপতি । বহস্তা বাহক । 

১৫-১৬। সাবধানে ছুরস্ত নগর হইতে নিষ্ঞান্ত 

হইল। কবিশেখর আভরণবাহক হইল। 

৪ 

(রাধার উক্তি) 

লন কয় কহলহ গুরুতর ভার। 

ছুতর রজনি দূর অভিসার ॥ ২। 
বাট ভূমঙম উপর পানি। 

দু কুল অপজস অঙ্গিরল জানি ॥ ৪। 

পরনিধি হরলয় সাহস তোর । 

কে জান কওন গতি করবএ মোর | ৬। 

তোরে বোলে দুতী তেজল নিজ গেছ। 

জীব সঞ্চো তৌলল গরুজ 'সিনেহ ॥ ৮। 



বিদ্ভাপতি। 

দসমি দসাহে বোলব কী তোহি। 

অমিঞ বোলি বিখ দেলহে মোহি ॥ ১০ । 
নেপালের পুথি। 

১। ক্য়--করিয়া। কহলহু-_কহিলে। ২। ছুতর 

_-ছুম্তর ৷ 

১-২। লঘু করিয়া কহিলেও (মৃহস্বরে কথা 

কছিলেও) গুরুতর ভার হয় (উচ্চ শ্বরের শ্যায় অনুমান 

হয়)। রজনী ছুস্তর, অভিসার ( স্থান ) দূর । 

৩। ভুঅঙ্গম-ভুজন্গ। পানি-_জল। ৪। অঙ্গিরল 

--অঙ্গীকার করিলাম । 

৩-৪। পথে ত্ুজন্গ, উপরে বৃষ্টি, জানিয়৷ ঢুই কুলে 

অপযশ অঙ্গীকার করিলাম । 

৫| হ্রলয়-_হরণ করিতে । ৬। করবএ-_ 

করিবি। 

৫-৬। পরনিধি হরণ করিতে তোর সাহস, কে 

জানে আমার কি গতি করা ? 

৭। বোলে -কথায়। ৮। 

কয়িলাম। গরুঅ--ভারী । 

৭-৮। দুতি, তোর কথার নিজ গৃহ ত্যাগ করি- 

লাম, ওজন করিলাম ( করিয়া দেখিলাম ) জীবনের 

অপেক্ষা স্নেহ গুরুতর হইল। 

৯-১০। তোকে কি বলিব, (আমার ) দশমী 

দশা উপস্থিত, অমৃত বলিয়! আমাকে বিষ দিলি। 

তৌলল--তৌল 

পপ শশী 

১৫৫ 

(মাধবের উক্তি ) 

কুম্থমিত কুপ্তহি কাতর কান । 
কামিনি লাগি কত করু অনুমান ॥॥ ২। 

কী করব কহ মোরে সুবল সঙ্বাতি। 

কলাবতি কীঞ্জি অবধি করু আতি || ৪। 

দ্রারণ গুরুজন কিয় করু বাধা । 

কিয় লাগি মানিনি ভৈ গেল রাধা ॥ ৬। 

১৫৫ 

তপনক তাপে কিয় চলএ ন পার। 

গরুঅ নিতম্ব পীন কুচভার ॥ ৮। 

সজন সহিত কিয় বাঢ়ল নেহ । 

ইথে কিয় ধনি নহি তেজল গেহ ॥। ১০ । 

বিপদ সম্পদ কিয় বুঝই ন পারি।. 
কৈসনে বঞ্চয় সে স্ুকুমারি || ১৯ । 

বোধি স্্ববল কন সন গুনমন্ত । 

শেখর কহ ধনি মিলব নিতস্ত || ১৪ । 

পদকল্পতর। 

৩। সঙ্বাতি--সাঙ্গাতি, সুহৃৎ | 

৪1 কাগি-কেন। অবধি--নির্দি 

উত্তীর্ণ হয়া যাওয়া । আতি--.আসিতে। 

৫-৬ | দারুণ গুরুজন কি ( কোন ) বাধ! দিল, 

কিসের জন রাধা মানিনি হইয়! গেল। 

৯। শ্বজনের সহিভ কি স্নেহ বাড়িল? 
১২। সেই স্তঝুমারি কেমন করিয়। 

করিতেছে ? 

সময় 

বঞ্চনা 

২৫৬ 

( মাধবের উক্ত ) 

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমনী । 

কতি খনে আওব কুগ্তরগমনী ॥ ২। 

ভীমভুজক্ষম সরণা । 

কত শঙ্কট তানে কোমল চরণা ॥ &৪। 

বিহি পায়ে কর পরিহার । 

অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিসার ॥ ৬। 

গগন সঘন মহি পঙ্কা । 

বিঘিনি বিথারত উপজয় 'শঙ্কা ॥ ৮। 

দশ দিশ ঘন শন্ধিয়ারা । 

চলইতে খলই লখই নহি পারা ॥ ১০। 



১৫৬ 

সব জনি পলটি ভুললি। 
আওত মানবি ভাীনত লোলি ॥ ১২। 

বিদ্াপতি কবি কহই। 

প্রেমহি কুলবতি পরাভব সহই ॥ ১৪। 

১। রয়নি- রজনী । 

৩। সরণা- পথ, সরণি। 

৫-৬। (হে) বিধাতঃ ( তোমার ) চরণে ত্যাগ 

করি তোহাকে সমর্পণ করি), সুন্দরী অবিদ্বে অভিসার 

করুক। 

৭। সঘন--মেঘাচ্ছন্ন। পঙ্কা--কর্দম | 

৮1 বিথারত-_বিস্ৃত। 

১০। চলিতে পদস্থলন হয়, লক্ষ্য করিতে পারে 

না। 

১১। পালটিয়৷ ( ফিরিয়া, অর্থাৎ অগ্রসর হইতে 

পশ্চাতে যাহা রহিল ) যেন সকল ভূলিল (এত যে 

আশঙ্কা ও বিদ্ন পশ্চাতে পড়িবা মাত্র রাধা যেন সমস্ত 

ভুলিয়া যাইতেছেন)। 
১২। আসিতে দেখিলে মনে হইবে ক্ষুদ্রকায়া 

নারী আসিতেছে, অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র, ভীরু রমণী তাহার 

এত সাহস যে এই সকল দারুণ আশঙ্কা ও বিচে 

তাহার দৃক্পাত নাই । 
১৪। পরাভব--তিরস্কার, বিপদ । 

প্রেমের জন্য এত বিপদ সহ্য করে। 

কুলব্তী 

(সথীর উক্তি ) 

আজু দাজলি ধনি অভিসার । 

চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই 

গুরুজন ভবন দুয়ার ॥ ২। 

অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাপই, 

বাপই নীল নিচোল। 

বিগ্ভাপতি। 

কত কত মনহি মনোরথ উপজত 

মনসিন্ধু মনহি হিলোল ॥ ৪। 

মন্থর গমনি পন্থ দরসাওলি 

চতুর সখি চলু সাথ । 

পরিমলে হরিত হরিত করি বামিত 

ভাবিনি অবনত মাথ ॥ ৬। 

তরুণ তমাল সঙ্গ সুখ কারণ 

জঙ্গম কাঞ্চন বেলি । 

কেলি বিপিন নিপুন রস অনুসরি 

বল্লভ লোচন মেলি ॥ ৮। 

গীতচিন্তামণি। 

১। সাজলি- সাজিল। 

৪। মনে কত মনোর্থ উৎপন্ন হয়, মনসিন্ধ 

মনেই হিল্লোলিত হয়। 

৬। হরিত-_দিকৃ। 

৫-৬। মন্থরগাঁমিনী (রাধাকে) পথ দেখাইয়া চতুর 

সথী সঙ্গে চলিল। (অঙ্গের) পরিমলে দিকে দিকে 

সুগন্ধিত করিয়! সুন্দরী অবনত মস্তকে ( চলিল )। 

৭। বেলি__বলী, লতা। ৮। নিপুন-__ 

উত্তম, পূর্ণ 

৭-৮। তরুণ তমালের সঙ্গনুখ কারণে গমনশীল 

কাঞ্চনলতার (ভ্থায়) পুর্ণ রসবতী (রাধা) কেলি 
বিপিনের পথ অনুসরণ করিয়া বল্লভের ( মাঁধবের ) 

লোচনে মিলিল ( সাক্ষাতে উপনীত হইল )। 

২৫৮ 

( সর্থীতে সখীতে কথা ) 

সহচরি বাত ধয়ল ধনি শ্রবনে। 

হৃদয় ছলাস কহুত নহি বচনে ॥ ২। 

সহচরি সমুঝল মরমক বাত। 

সজাওল যইসে কিছু লখই ন যাত ॥ &। 



বিদ্যাপতি । 

শেতান্বরে তনু আবরি দেলি। 

বানু পবন গতি সঙ্গে করি লেলি ॥ ৬। 

যইসন চাদ পবনে চলি যাই। 

এঁসন কুপ্ভে উদয় ভেলি রা ॥ ৮। 

কানু ধরল যব রাতিক ভাঁত। 

বৈসল স্ববদনি কহ লন্ত বাত ॥ ১০। 

কুচ যুগ পরশে তরমি মুখ মোর । 

ভনই নিগ্ভাপতি মানন্দ ওর ॥ ১২। 
বটতলার পুস্তক ৷ 

১। ধয়ল শবণে- কানে রাখিল, শুনিল। 

২। হ্্দয়ের উল্লাস কথায় কহিল ন! মেখে প্রকাশ 

করিল না )। 
৩-৪। সহচরা মনের কথা বুঝিল, (এমন 

করিয়। ) সাঁজাইল যাহাতে কিছুই খঝিতে (লক্ষ 

করিতে ) পার! যায় না। 

৬। বা ধারণ করিয়া পবনের গতি সঙ্গে 

করিয়া লইয়া চলিল। 

৭-৮। চক্র যেমন পবনে (আরোহণ করিয়া!) 

চলিয়৷ যায়, এইরূপ রাই কুঞ্জে উদয় ( উপনীত ) 

হইল। 

১০। লহ বাতি- মৃহ্ম্বারে কথা । 

১১। কুচ যুগ স্পশ করিতে ভয় পাইয়া মুখ 

ফিরাইল। 

১২। বিদ্ভাপতি কহে আনন্দের সীমা (প্রাপ্ন 

হইল )। 

২৫৯ 

(রাধার উক্তি ) 

অরুণে কিরন কিছু অন্বর দেল। 

দীপক সিখা মলিন ভএ গেল ॥ ২। 

হঠ তেজ মাধব জএব! দেহ। 

রাখএ চাহিজ গুপুত দিনেহ ॥ ৪। 

১৫৭ 

দুরজনে জাএত পরিজন কাঁন। 

সগর চতুরপন হোএত মলান ॥ ৬। 

'ভমর কুস্থুম রমি ন রহ অগোরি। 

কেও নহি বেকত করএ নিঅ চোরি ॥ ৮। 

অপনেঞ্চো ধন হে ধনিক ধর গোএ। 

পরক রতন পরকট কর কোএ ॥ ১০ । 

ফাব চোরি জেৌ৷ চেতন চোর । 

জাগি জাএত পুর পরিজন মোর ॥ ১২। 
ভনই বিষ্ভাপতি সখি কহ সার। 

সে জীবন জে পর উপকার ॥ ১৪ । 

তালপত্রের পুখি। 

১-২। আকাশে কিছু অরুণের কিরণ দিল, দীপের 

শিখ! মলিন হইয়া গেল । 

৩। হঠ_-বল্ঃ জিদ । জয়বা-_যাইতে | দেহ-_ 
দাও। ৪। চাহিয়-_চাই, কর্তব্য । 

৩-৪। মাধব জিদ ছাড়, যাইতে দাও? গুপ্ত শ্লেহ 

( গোপনে ) রাখা (রক্ষা করা) উচিত। 

৫ | ছুরজনে--ছুজ্জীনের দ্বারা। জাএত-_- 

যাইবে । ৬ | সগর--সমুদায়। চতুরপন- চতুর- 
পণ । মলান--ম্ান। 

৫-৬। দুজ্জনের দ্বারা পরিজনের কানে যাইবে, 

সমস্ত চতুরপণা ম্লান ( নিক্ষল ) হইবে। 

৭-৮। ভ্রমর কুসুমকে উপভোগ করিয়া আগু- 

লাইয়। থাকে না ( মধুপান করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ 
করে ), কেহ নিজের চুরী ব্যক্ত করে না। 

৯। ধনিক_ধনী। গোএ- গোপন করিয়া। 

১০। পরকট--প্রকট, প্রকাশ । কোএ--কেহ। 

৯-১০ | ধনী আপনার ধন গোপন করিয়া রাখে। 

পরের রত্ব কেহ কি প্রকাশ করে? 

১১। ফাব-_সাজে, শোভ! পায়। জে যদি। 
চেতন- চতুর | 

১১-১২। চোর যদি চতুর হয় (তাহা হইলে) 

চুরী সাজে। আমার গৃহের পরিজন জাগিয়া যাইবে । 



১৫৮: 

১৪। জে-্যাহার দ্বারা । 

১৩-১৪। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, সতী (রাধা) 

সার ( সত্য ) ককিতেছে, যাহার দ্বারা পরের উপকার 

হয় সেই জীবন (যে পরের উপকার করে তাহার 

জীবন সার্থক )। 

২৬৩ 

(রাধার উক্তি ) 

পুরল পুর পুরজন পিসনে 
জামিনি আধ অঁধার। 

বাহু তরি হরি পলটি জাএব 

পুনু জমুনা পার ॥ ২। 

এঁ কুল কুলকলঙ্ক ডরাইঅ 

ও কুলে আরতি তোরি। 

পিরিতি লাগি পরাভব সহব 

ইথি অনুমতি মোরি ॥ ৪। 

কাহ্ক! তেজ ভূজ গিম পাস। 

পন্থ জনলে ছুরন্ত বাঢ়ত 
হোএত রে উপহাস ॥ ৬। 

জগত কত ন জুব জুবতী 

কত ন লাবএ পেম। 

বাপু পুরুস বিচখন চাঁহিঅ 

জে কর আগিল খেম ॥ ৮। 

গোচর এক মোর পএ রাখব 

রাখবি ছুমও লাজ । 

কব মুখ মলান ন করব 

হোএত পুনু সমাজ ॥ ১৪। 

বালভ্তু সমদি চললি বাল! 

কবি বি্ভাপতি ভান। 

ই রস রানি লখিমাবল্পত 

রাএ সিবসিংহ জান ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

বিগ্ভাপতি। 

পর্বতীয় মালব ছন্দ। ২২ হইতে ২৭ মাত্রা । 
১। পুরল- পুর্ণ। পুর নগর, গ্রাম । 

২। তরি-_সম্তরণ করিয়া । 

১-২। নগর পুরজনে (ও) পিশুন লোকে পূর্ণ, 

অন্ধকার অর্ধরাখি। হে হরি, 'বাছ দ্বারা সম্তরণ 

করিয়া আবার যয়না পার ( হইয়া ) ফিরিয়া! যাইব। 

৩। এঁ--এ। ডরাইঅ--ভয় পাই, ডরাই। 

৪1 ইথি--ইহা। অন্ুমতি-_অনুমান । 

৩-৪। এ কুলে কুলকলঙ্কের ভয় ও কূলে তোর 

অন্ুরাগকাতরতা । গ্লীতির লাগিয়া পরাভব সহ 

করিব ইহাই আমার অনুমান । 

৫1 কাহ্!-_কানাই | 

৬। পভু-- প্রভু, স্বামী। 
ছুরস্ত--উৎপাত। 

৫-৬। কানাই, গীবায় বাহুপাশ ত্যাগ কর, স্বামী 

জানিলে উৎপাত বাড়িবে, (লোক) উপহাস হইবে। 

৭। জুব_যুবা। লাবএ--ঘটায়। ৮। বাপু 

__শ্রেষ্ঠ। বিচখন-_বিচক্ষণ। চাহিঅ--চাই। আগিল 

যাহ! আগে হইয়াছে, অতীত ঘটনা । খেম-_- 

ক্ষমা । জে কর আগিল খেম--পাঠান্তর, জে চিন 

আএস হেম। 

৭-৮। জগতে কত কত যুবক যুবতী প্রেম সংঘটন 

করে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিচক্ষণ হওয়৷ চাই, যে অতীত 

(যাহা হইয়! গিয়াছে ) ক্ষমা করে। 

৯। গোচর--নিবেদন । রাখবি--রক্ষ! করিবে। 

১০। সমাজ--সন্নিধি, মিলন । 

৯-১০। আমার এক নিবেদন রাখিবে, ছই 

(দিকের) লজ্জা! রক্ষা করিবে। আবার মিলন (দেখা) 

পাস--পাশ, ফাঁস। 

জনলে- জানিঙ্লে। 

হইলে কখন মুখ ম্লান করিবে না। 

১১। বালভূ-বল্পভ। সমদি-সম্বাদ দিয়া, 

বুঝাইয়া। 
১১-১২। কবি -বিপ্ভাপতি কহিতেছে, বল্পভকে 

বুধাইয়া বাল! গমন করিল। রাগী লিমার বল্পত 
রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন । 



বিগ্ভাপতি | 

২৬১ 

(রাধার উক্তি) 

রয়নি সমাপলি ফুলল সরোজ । 

ভমি ভমি ভমরী ভমরা খোজ ॥ ২। 

দীপ মন্দ রুচি অঙ্গর রাত। 

জুগুতিহি জানল ভএ গেল পরাত ॥ ৪1 

অবন্ধ তেজহ পু মোহি ন সোহা এ। 

পুন্ু দরসন হোত মোহি মদন দোহা এ ॥৬। 

নাগর রাখ নারি মান রঙ্গ । 

হঠ কএলে পন্ছু হো রস ভঙ্গ ॥ ৮। 

তত করিঅএ জত ফাবএ চোরি । 

পরসন রস লএ ন রহিঅ অগোরি ॥ ১০ । 
নেপলের পু খি। 

১-২। রজনী সমাপ্ত হইল, পদ্ম প্রন্ফ.টিত হইল, 
ব্রমর ঘুরিয়! ঘুরিয়া ভ্রমরীকে খুঁক্িতেছে। 

৪। জুগুতিহি__যুক্তিতে। পরাত-_প্রাতঃকাণ 

৩-৪। দীপের রুচি ও আকাশের রাত্রি মলিন 

হইল, যুক্তিতে জানিলাম প্রাতঃকাল হইয়া গেল। 
৫। সোহাঁএ--শোভ! পায়। ৬ দোহাএ- 

দোহাই। 

৫-৬। প্রতু, এখন আমাকে তাাগ কর, (আর ) 

শোভা! পায় না। মদনের দোহাই, আবার আমার 

সঙ্গে দেখা হইবে। 
৭-৮। নাঁগর রঙ্গে আনন্দের সময়) নাগরীর মান 

রক্ষা করে। প্রভূ, বল প্রকাশ করিলে রস তঙ্গ হয়। 

৯। ফাঁবএ--সাজে, ফলবতী হয়। 

৯১০) যাহাতে চুরী সাঞ্জে সেইরূপ করিবে, 
প্রসন্ন হইয়া রস লইয়া আগলাইয়া' থাকিও না। 

খ্৬ৎ 

(দৃতীর উক্তি) 
পরক বিলাদগিনি তুয় অন্ুবন্ধ । 

আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ ॥ ২। 

১৫৯ 

কোনে পরি জাইতি নিঅ মন্দির রাম! । 

অতিশয় চিন্তা ভেলি এহি ঠামা ॥ ৪। 

নিকটন্ু বাহর ডরে ন নিহার । 

জতনে আনলি এত দুর অভিসার ॥ ৬। 

তিল! এক জ! সঞ্জো মহঘ সমাজ । 

বহলি বিভাবরি মনে নহি লাজ ॥ ৮। 

তোভর মনোরথ তহ্বিকি পরান । 

নাগর সে জে হিতাহিত জান ॥ ১০ । 

নখত মলিন বেকতাঁএত বিহান । 

পথ সঞ্চরইতে লখতই কে আন ॥ ১২। 

পাস পিন বস কি করতি লাথ। 

কোনে পরি সম্ভরতি গুরুজন হাথ ॥ ১৪। 

তনঈ বিষ্ভাপতি তখন্ুক ভান। 

আদরি আনি ন খণ্ডিয় মান ॥ ১৬। 
তাঁলপত্রের পু খি। 

১। অন্তবন্ধ- চেষ্টা, আগ্রহ । ২। ধন্ধ_ 

ধাধা, কৌশল । 
১-২। পরের বিলাসিনী তোর অনুবদ্ধে কত 

কৌশল বচন করিয়া ( তাহাকে কহিয়! ) আনিলাম। 

৩। কোনে পরি- কেমন করিয়া । মনির__ 

গৃহ। ৪। এহি ঠামা--এই স্থানে (এই বিষয়ে)। 
৩-৪। কেমন করিয়! রামা নিজ গৃহে যাইবে 

সেই বিষয়ে অতিশয় চিন্তা হইল (হইতেছে )। 
৫|। বাহর-_বাহির। 

৫-৬। (গৃহের) নিকটেই ভয়ে বাহিরে দেখে 

না, যত্বে এত দূর অভিসারে ( তাহাকে ) আনিলাম। 
৭ তিলা--তিল, ক্ষণমাত্র। জা সঞ্জো_ 

যাহার সহিত। মহুধ-মহার্থ, ভ্র্লভ। সমাজ-- 

সন্নিধি, মিলন। ৮। বহলি--বহিল, পোহাইল। 
৭-৮। যাহার নিকটে তিলমাত্র অবস্থান ছুর্লভি, 

রাত্রি অবসান হইল, মনে লজ্জা হয় না ( সমস্ত রাত্রি 

সে তোমার নিকটে রহিল তাহাতেও তোমার তৃপ্তি 

হইল 'না )? 



১৬০ 

৯। তহ্িকি--তীভার। 

৯-১৯ | তোর মনোরথ তার প্রাণ (তোর শুধু 

মিলনের লালসা তাহার প্রাণের ভয় ), যে হিতাতিত 

জানে (প্রেয়সীর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিয়া! কাধ্য 

করে ) সেই নাগর। 

১১। নখত-_-নক্ষত্র। বেকতা এত --ব্যক্ত 

করিতেছে । 

১২। সঞ্চরইতে--সঞ্চরণ করিতে, চলিতে । 

লখতই-_লক্ষ্য করিবে, দেখিবে। কে আন- অপর 

কেহু। 

১১-১২। মলিন নক্ষত্র প্রভাত ব্যক্ত করিতেছে, 

পথ চলিতে অপর কেহ দেখিবে। 

১৩। লাথস্-ছলনা। ১৪। কোনে পরি__ 

কেমন করিয়া! । সন্তরতি--সম্ভরণ করিবে, উত্তীর্ণ 

হইবে, এড়াইবে। 

১৩-১৪। পিশুনেরা নিকটে বাস করে (তাহা- 

দিগের নিকট )কি ছলন! করিবে? ( ছলন! বাক্যে 

হুষ্ট লোকের নিকট হইতে প্ররুত কথা গোঁপন 

'করিতে পারিবে না)। কিরূপে গুরুজনের হাত 

এড়াইবে ? 
১৫-১৬। বিস্তাপত্তি তখনকার কথা কহিতেছে, 

আদর করিয়া আনিয়া মান ( গৌরব ) খণ্ডন করিও 

না। 

২৬৩ 

(সথীতে সঘীতে কথা ) 

রজনী শেষ বর নাগরি নাগর 

বইসল সেজক মাহী । 

হেরি সখি তোরিত মন্দির ভীতর 

হসি হসি বইসল তাহী ॥ ২। 

সহচরি মেলি কেলি কলপতরু 

কর কত রস পরকাসে। 

বিদ্ভাপতি | 

রজনিক রঙ্গ কহইতে নব নাগরি 

পিয়! মুখ বাঁপল বাসে ॥ ৪। 

দুহু মুখ নিরখি হরখি সব সহচরি 

পুলকিনি রহল নিভারি। 

গীত বসন লই নিজ তন্ ঝঁপল 
লাজে লজাওলি গোরি ॥ ৬। 

তব হরি নাগরি কোরে মগোরল 

ডুবল সুখসিম্ধু মাঝ । 

ললিত! ললিত কহি ছুন্ত বেশ খণ্ডিত 

সাত অনুপম সাজ ॥ ৮। 

দু রূপে মগন ভেল সব সখীগণ 

দিন রজনি নহি জান। 

অরুণ উদয় তেল জটিলা শব্দ পাগল 

কবিশেখর ইহ ভান ॥ ১০ । 

পদকল্পতরু। 

১। ধৃইসল সেজক মাহী--শযার মধ্যে (উপরে) 

উপবেশন করিল। 

২। তাহা- -তথাস্। 

৪। প্রিয়তম ( সহ্চরীদিগের নিকট ) রজনীর 

রঙ্গ কহিতে নব নাগরী বন্ধ দ্বারা ( প্রিয়তমের ) মুখ 

ঢাকিল। 

৬। ( মাধবের ) পীত বন্ধ লইয়া (রাধা ) নিজ 

তন্থ ঢাকিল, সুন্দরী লজ্জায় মৌন হইল। 
৭। অগোরল-_আগুলাইল। 

৮। ললিত-_মধুর। 

২৬৪ 

( সখীর উক্তি ) 

বিছোহ বিকল ভেল ছুহুক পরান । 

গরগর অন্তর ঝরয় নয়ান ॥ ১। 

দু্থ মনে মনসিজ জাগি রহছু। 

তিল বিসরন নহে কেন কানু ॥ ৪। 



বিদ্কাপতি। ১৬১ 

নিশবদে মুতল নিন্দ নহি ভায়। 

বিয়োগ বিয়াঁধি বিথারল গায় ॥ ৬। 

ছুছুক ছুলহ নেহ দু ভল জান। 

দুহু জন মিলনে মধথ পচবান ॥ ৮। 

কবিশেখর জান ইহ রস রঙ্গ । 

পরবশ পেম সতত নহ ভঙ্গ ॥ ১০। 

পদকল্পতর। 
১। বিছোহ- -বিচ্ছেদ | 

৫ | ভায়--ভাল লাগে। 

৬। বিথারল--বিস্তার করিল । 

৭। ছুলহ-_ছুলভ। ভল ভাল। 

৮। ছুই জনের মিলনে মদন মধাস্থ হইল । 

১০। পরাধীন প্রেম কি সতত তক্ষ হয় না? 
০ 

১৬৫ 

( সথীতে সখীতে কথা ) 

দু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি 

নিরখি নয়ন ভুলি যায়। 

রজনী জনিত রতি বিশেষ অলাপনে 

আল রহল ছুহু গায় ॥ ২। 

চাচর কুস্তল তাহে কুস্থুমদল 

লোলত আনহি ভাতি। 

দু₹ু দোহা হেরি মুখ দয় বাঢ়য় স্থখ 
বোলত ভূলত পাঁতি ॥ ৪ 

নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর 

চলইতে করু অনুবন্ধ । 

বিরহ বিষানলে দুহু তনু জারল 

লোচনে লাগল ধন্ধ ॥ ৬। 

ভিতক চীত পুতলি সন দুহু জন 
রহল বিদায়ক বেল! । 

প্রেম পয়োনিধি উছলি উদছবলি পড় 
চেতন অচেতন ভেলা! ॥ ৮। 
২৯ 

দু জন চীত রীত হেরি সহচরি 

ঘন ঘন গগনহি চায় । 

রজনী পোহা'ওল সব জন জাগল 

সে ডরহি অধিক ডরায় ॥ ১০ । 

শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব 

দুহু সঙ্গ ভঙ্গ করাব। 

নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল ছুহু 

গুরুজন ভেদ নহি পায়ব ॥ ১২। 

পদকল্পতরু ৷ 

৩। লোলত আনহি ভীতি-_অন্তরূপে ছুলিতে 
লাগিল (বিপধ্যস্ত হইল ।) 

৪। বোলত ভুলত পাঁতি--বলিতে পংক্তি 
(কথার শৃঙ্খল! ) ভুলিয়া যায় । 

৬। জারল- দগ্ধ হইল । 

৭1 ভিতক চীত---দেয়ালে চিত্রিত। 
১১। শেখর-_ কবিশেখর । করাব- করায় । 

১২। ভেদ নহি পাব--কিছু জানিতে পারিল 

না। ৎ 

২৬৬ 

€ সখীর উক্তি ) 

অরুন লোচন ঘুমি ঘুমাএল । 

জনি রতোপল পবনে পাওল ॥ ২। 

আকুল চিকুরে বদন ঝাপল। 

জনি তমাচঞ্চে টাদ চাপল ॥ ৪1 

মাধব কর্কে জাইতি'বাসা । 

দেখি সখীজন হো৷ উপহাস ॥ ৬। 

ফুজলি নীবী আনি মেরাউলি। 
জনি স্থরসরি উতরে ধাউলি ॥ ৮। 

নখখত দেল কুচ সিরীফল । 

কমলে ঝাঁপি কি হো কনকাচল ॥ ১*। 



১৬২ 

ভনে বিজ্াপতি কৌতুকে গাও । 

ই রস রাএ সিবসিংহে পাওল ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। ঘুমি ঘুমাএল-_ঘুরিয়! ঘুরিল (বার বার 

ঘুরিয়া আসিল) 
২। বূতোপল- রক্তোৎপল। 

১-২। অরুণ নয়ন (আশঙ্কায়) বার বার ঘুরিয়া 

আসিল ( অনিদ্রায় চক্ষু অরুণবর্ণ ও অভিসার প্রকাশ 

হইবার আগস্কায় চঞ্চল ) যেন রক্তোৎ্পল পবন পাইল 

( বায়ুভরে চঞ্চল হইল )। 
৪। তমাচঞ্জে--তমচয়ঃ অন্ধকার পুগ্ত। 

৩-৪। আকুল কেশে বদন ঝাপিল, যেন তমপুঞ্জ 

চন্ত্রকে চাগিল € ঢাকিল )। 

৫ | করে কেমন করিয়া । বাসা-_গৃঁভ। 

৫-৬। (হে) মাধব, কেমন করিয়া গৃহে যাইবে, 

সর্থীজন দেখিয়া উপহাস করিবে । 

৭। ফুজলি-__-ুক্ত। নীবী__নীবিবন্ধন। মেরা- 
উলি--মিলাইল, সংযুক্ত করিল। 

* ৮ সুরসরি--ন্থরসরিৎ, গঙ্গা। 

উত্বরমুখে। ধাউলি_-ধাবিত হইল। 
৭-৮। মুক্ত নীবিবদ্ধন আনিয়া সংযুক্ত করিল, 

যেন গঞ্জ উত্তরে (বিপরীত দিকে ) ধাবিত হইল । 
৯। থত--ক্ষত। দেল- দিয়াছ। সিরীফল-_ 

প্রীফল। 
১০। কমলে করকমল দ্বারা । 

৯-১০ | কুচ শ্রীফলে নখক্ষত দিয়াছ, কমলে কি 
কনকাচল ঢাকা হয়? 

১১-৯২। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, কৌতুকে গাহি- 
লাম, এই রস রাজ! শিবসিংহ পাইল। 

২৬৭ 

( সথীর উক্তি) 

অলসে পুরল লোচন তোর। 

অমিঞ্েজ মাতল টাদ চকোর ॥ ২। 

উতরে__ 

বিষ্যাপতি। 

নিচল ভউহ জে লে বিসরাম। 

রন জিনি ধনু তেজল কাম ॥ ৪। 

অরে রে স্থৃন্দরি ন কর লখা। 
উকুতি বেকত গুপুত কথা ॥ ৬। 

কুচ সিরীফল করজ সিরী। 

কেন্্র বিকসিত কনম গিরী ॥ ৮। 
বহল তিলক উধস্থ কেস। 

হসি পরিছল কামে সন্দেস ॥ ১০। 
তালপত্রের পৃ"ধি। 

১। অলসে-আলন্তে। 

১-২। তোর লোচন আলম্তে পূর্ণ ( যেন) চকোর 
চন্দ্রের অমৃত (পানে ) মণ্ড। 

পে_লইতেছে। বিসরাম ৩। ভউভ- ভ্রু । 

_ বিশ্রাম । 
৩-৪। নিশ্চল ূ বিশাম করিতেছে, যেন কাম রণ 

জয় করিয়া ধন তা।গ কারতেছে। 

৫। লথা ( মিলনার্থে )-_লাথ, ছলন1। 

৬। উকুতি_ উক্তি। 

৫-৬। হে স্থন্দরি, ছলনা করিও না, উক্তিতে 
গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইতেছে। 

৭। করজ--নখাঘাত। সিরী- শ্রী । 
৮| কেন্ত্র-কেশর, কিংশুক। গিরী--গিরি। 

৭-৮। কুচ শ্রীফলে নখাঁচহ্ের শোভা (যেন) 
কনক গিরিতে কিংগুক কুন্থম বিকশিত হইয়াছে । 

৯। উধনু--উদ্বো থুস্কো, আলু থালু। 
১০। পরিছল--পরীক্ষা করিল। 

উপটৌকন। 

৯-১০। তিলক বহিয়া গেল, কেশ আলু থালু হইল 
(যেন ) কাম হাসিয়া উপঢৌকন পরীক্ষা করিল। 

পি 

সন্দেশ_ 

২৬৮ 

(সরীর উক্তি) 

উধসল কেশ কুম্ম ছিরিয়াএল 

খণ্ডিত দশন অধরে। 



বিগ্তাপতি। 

নয়ন দেখিয় জনি অরুণ কমলদল 

মধু লোভে বইসল ভমরে ॥ ২। 

কলাবতি কৈতব ন করহ আজ । 
কওন নাগর সঙ্গে রয়নি গমওলহ 

কহ মোহি পরিহরি লাজ ॥ ৪। 

গীন পয়োধর নখরেখ স্ন্দর 

করে রাখহু কা গোরি। 

মেরুশিখর নব উগি গেল শশধর 

গুপুতি নরহলিয় চোরি ॥ ৬। 
বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন 

বিদ্ভাপতি কবি ভান । 

মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবথু 

গ্যাসদেব শ্তরতান ॥ ৮। 
রাগতরঙ্গিণী | 

বিহাগকেদাঁর চন্দ । ২৪ হইতে ২৮ মাত্রা! । 

প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা । 

১। উপসল--বিপর্শাস্ত, আলুলায়িত । 

ছিরিয়াএল-.-বিকীর্ণ, ছড়াইয়া পড়িল। 

১-২। কেশ বিপর্যাস্ত, কুম্থম ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, 

অধর দশনে খণ্ডিত । অরুণবর্ণ কমলদল তুল্য নন 

দেখিতেছি, মধুলোভে (তাহাতে ) ভ্রমর উপবিষ্ট। 
(ভ্রমর- চক্ষুতারা)। (রাত্রিজাগরণে লোহিত 

চক্ষু )। 
৪1 কওন_ কোন । গমওলহ-_কাটাইয়াছ | 

৩-৪। (হে) কলাবতি, আজ ?কতব (কপটতা) 

করিও না। কোন নাগরের সহিত রজনী যাপন 

করিয়াছ, লক্জ! ত্যাগ করিয়! আমাকে বল। 

৫| কী--কেন। রাখহু--রক্ষা করিতেছ, 

ঢাঁকিতেছ। গোরি_ সুন্দরী । 
৫-৬। সুন্দরি, গীন পয়োধরে সুন্দর নথরেখ! 

হস্তদ্বারা কেন ঢাকিতেছ ? স্থমেরুশিখরে ( পয়োধরে ) 

নূতন শশধর ( চন্ত্রকলা-__নথরেখা ) উদয় হইল, চুরী 

গুপ্ত রছেনা। 

১৬৩ 

৭। বেকতেও--গ্রকাশ হইতেছে । কতিখন 
-কতক্ষণ। 

৮। মহলম--(পারসী শব্ধ) মালুম, গোচর, 

অবগত । চিরইজীব-_-চিরজীবী। জীবথু_ জীবিত 

থাকুন । গ্যাসদেব__গ্যাসউদ্দীন, ( সংস্কৃত শব “দেব 

পারসী নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে )। (স্ুরতান ) 
স্থলতান-_( আরবী শব্দ) বাদশাহ। 

৭-৮। বিদ্যাপতি কৰি কহিতেছে, বাক্ত চুরী কত- 
ক্ষণ গুপু করিবে? সুলতান গ্যাসদেব বিদিত 

আছেন, (তিনি) চিরজীবী (হইয়া ) জীবিত হউন। 

এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠান 

রাজা। ১৩৭৩ খুষ্টাবে ইহার মৃত্যু হয়। 

২৬৯ 

( সখীর উক্তি) 

উধসল কেস পাস লাজে গুপুত হাস 

রজনি উজাগরে মুখ ন উজলা। 

নখপদ সুন্দর পীন পওধর 

কনক সন্তু জনি কেন্থু পুজলা ॥ ২। 
নন নন কর সখি পরিনত সসিমুখি 

সকল চরিত তোর বুঝল বিসেখী ॥ ৩। 

অলস গমন তোর বচন বোলসি ভোর 

মদন মনোরথ মোহগতা । 

আতপে ছুইলি মৃণাল লতা ॥ ৫। 

বাস পিন্ধু বিপরিত তিলক তিরোহিত 

নয়ন কজর জলে অধর ভরূ ৷ 

এত সবে লছন সঙ্গ বিচচ্ছন 

কপট রহত কতি খন জে ধর ॥ ৭। 

তনে কবি বিষ্যাপতি অরে বর জোবতি 
মধুকরে পাউলি মালতি ফুললী। 



১৬ 

'হাসিনি দেবি পতি দেবসিংহ নরপতি 

গরুড়নরায়ন রঙ্গে ভূললী ॥ ৯। 
তালপত্রের পুখি। 

১। উধসল-_আলু থালু। উজাগরে-_জাগরণে। 
]। 

২। নখপদ-_নখচিহ্ন | 

কেন কিংগুক। 
১-২। কেশ পাশ আলু থালু, লজ্জায় হাসি গুপ্ত, 

রজনী জাগরণে মুখ উজ্জ্রল নাই। 'ীন পয়োধরে 

স্থন্দর নথচিহ্ন, যেন কনক শল্তু কিংশুক দ্বারা পুজা 

ক্রিল। 
৩। পরিণত-_ পূর্ণ । বিসেখী--বিশেষ করিয়।। 

সি, পুর্ণচন্ত্রমুখি, না, না, না, না করিতেছিস্, তোর 

পওধর- পয়োধর। 

সকল চরিত্রর্গবশেষ করিয়! বুঝিয়াছি। 

৪। ভোর--বিহল। ৫1 জুত্তদি-হাই 

তুলিতেছিস্। জাসি-__গিয়াছে। অরস-_রসশৃন্ট, 
মলিন। 

৪-৫। বার বার হাই তুলিতেছিম্» দেহ মলিন 

হইয়! গিয়াছে, ( যেন ) মৃণীললতাকে হৃর্যের উত্তীপ 
স্পর্শ করিয়াছে। 

৬। পিন্ধু--পরিয়াছিস্; পরিহিত। ৭। এত 

সবে__এই সকল। সঙ্জ--মিলন | বিচচ্ছন-_বিচক্ষণ। 

ধর- ধরিয়া, কালের পরিমাণ । 

৬-৭। বস্ত্র বিপরীত, পরিহিত, তিলক তিরোহিত, 

নয়নের কজ্জল ( মিশ্রিত ) জলে অধর পূর্ণ হইয়াছে। 

এই সকল মিলনের বিচক্ষণ (প্রকৃষ্ট ) লক্ষণ, কপট 

কতক্ষণ ধরিয়া রহিবে? 

৮। পাউলি_-পাইল। ফুললী-_প্রন্দূটিত। 
৮-৯। কবি বিস্তাপতি কহিতেছে, হে যুবতী 

শ্রেষ্ট, প্রন্ছ,টিত মালতী মধুকরকে প্রাপ্ত হইল। 
হাসিনী দেবীরপতি দেবসিংহ গরুড়নারায়ণ নরপতি 

রলে ভুলিল (মুগ্ধ হইল )। 

বিষ্ভাপতি। 

২৭৬ 

(সথীর উক্তি) হর 

স্থন্দরি বেকত গুপুত নেহা । 

বঞ্চিত আজু করয় নহি পারব 

সাথি দেল তুয় দেহা ॥ ২। 

সঘনে আলস সখী তুয় মুখমণ্ডল 

গণ্ড অধর ছবি মন্দা । 

কত রস পানে কয়ল সব নীরস 

রাহ উগিলল চন্দা ॥ ৪1 

জাগি রজনি দুন্ধ লোহিত লোচন 

অলস নিমিলিত ভাতী । 

মধুকর লোহিত কমল কোরে জনি 

শুতি রহল মদে মাতী ॥ ৬। 

বেকত পয়োধরে নখরেখ ভূখল 

তাহে পরল কচ ভারা । 

নিজ রিপু চাদ কলানিধি হেরইতে 
মেরু পড়ল অঁধিয়ারা ॥ ৮। 

নব কবিশেখর কহয় নই পারত 

দোখ পতি করি জানী। 

কত শত বেরি চোরি করু গোপন 

বেরি এক বেকত বানী ॥ ১০। 

পদকল্পতরু। 
৪। উগিলল-_উাশীর্ণ করিল। রাহ উগিলল 

চন _রাহুমুক্ত চন্ত্রের (স্ায় তোমার মুখ মলিন )। 

৫-৬। রাত্রি জাগরণে ছুই লোচন লোহিত, ' 

অলস নিমীলিত তাব, যেন মধুকর মধুপানে মত হইয়া 

রস্তকমলের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিল। 

৭। ভূখল-_ক্ষুধিত। কচ--কেশ। 

৭-৮। ক্ষুধিত নখের রেখা পায়োধরে বাক, 

তাহাতে কেশভার পড়িয়াছে, (যেন) অন্ধকার 

( কেশ ) নিজ রিপু. কলানিধি চন্তরকে (মুখ ) দেখিস! 
পর্বতে ( পয়োধরে ) পড়িল। 



বিদ্ভাপতি। 

৯-১০। নব কবিশেখর (বিস্যাপতি ) দোষ 

জানিয়াঞ্জ্লীপথ করিয়া কহিতে পারিতেছে না । কত 

শত বার চুরী গোপন কর একবার কথ ব্যক্ত হইয়া 
পড়িবে। 

২৭১ 

(দৃতীর উক্তি) 

কত ন করব রঙ্গ। 

সে সবে পেম ওড় ধরি ন রহল 

ভেল হৃদয় ভঙ্গ ॥ ২। 

তথুহ্ু উপর ছল মনোরথ 

আবে কি করব সাধ। 

অইসনি ভএ অপরাধিনি ভেলান্ু 

জে ছল তথিহু বাধ ॥ ৪। 

মাধব আবে তঞ্চে ই বড় দোস। 

জতএ জে কিছু বোলিঅ চালিঅ 

তথি গুরুজন রোস ॥ ৬। 

অবস নিকট আএব জাএব 

বিনঅ কর সে নারি । 

দিনে সাতে পাঁচে বাট ঘাটন্থ 

দিঠিহু হল নিহারি ॥ ৮। 
তালপত্রের পুথি। 

২। ওড়--ওর, সীমা । 

১-২। (রাধার ) মনোরথ ছিল যৌবন হইলে 
কত না রঙ্গ করিবে; সে সকল প্রেম সীমা পর্য্স্ত 

হইল না, হৃদয় ভর্গ হইল। 
৩-৪। তাহার উপর (আরও ) মনোরথ ছিল, 

এখন কি সাধ করিবে? এমনি হইয়া (এই পর্য্স্ত 
তোমার সহিত প্রেম হইয়া) অপরাধিনী হইল, যাহা 
'ছিল তাঁহাতেও ঘাধ! হইল। 

৫1 তঞ্চো--তবে। 

১৬৫ 

৬। জতএ-যেখানে। বোলিঅ চালিঅ-্ 

বল কহ কিম্বা কর। 

৫-৬। মাধব, এখন তবে এই বড় দোষ, যেখানে 

যাহ! কিছু বল কর তাহাতেই গুরুজন রাগ করেন। 
৭ অবস--অবশ্য। 

৮। হলু-যাঁইও | 

৭-৮। সে নারী (রাধা) বিনয় করিতেছে, অবস্তা 

নিকটে আসিবে যাইবে, পাঁচ সাত দিনে (কখন 

কখন ) পথে ঘাটে চোখে দেখিয়া যাইবে ( গুরুজনেরা 

রাগ করেন অতএব এখনকার মত আর অভিসারে 

দেখা হইবে না, কখন কখন পথে ঘাটে মাত্র দেখ! 

হইবে )। 

৭২ 

(রাধার উত্তি ) 

আরে বিধিবস নয়ন পসারল 

পসরল হরিক সিনেহ। 

গুরুজন গুরুতরে ডরে সখি 

উপজল জিবন সন্দেহ ॥ ২। 

ছুরজন ভীম ভূজঙ্গম 

বম কুবচন বিষসার । 

তেহ তীরে বিষে জনি মাখল 

লাগ মরম কনিয়ার ॥ ৪। 

পরিজন পরিচয় পরিহরি 

হরি হরি পরিহর পাস। 

সগর নগর বড় পুরীজন 

ঘরে ঘরে কর উপহাস ॥ ৬। 

পহিলুক পেমক পরিভব 

ছুদহ সকল জন জান। 

ধৈরজ ধনি ধর মনে গুনি 
কবি বিদ্তাপতি ভান ॥ ৮। 

মিখিলায় 'পদ্। 



১৬৬ 

১। বিধিবস নয়ন পসারল--বিধি কৃপাদৃষ্টি 
করিল। 

২। জিবহু-_জীবনের। 

১-২। আহা বিধি কৃপা করিয়া (আমার 

দিকে ) দৃষ্টিপাত করিলেন, (তাহাতে ) হরির স্নেহ 

(আমার প্রতি ) বাঁড়িল। সখি, গুরুজনের গুরুতর 

ভয়ে ( আমার ) জীবনে সন্দেহ উপজিল (প্রাণ সংশয় 

হুইল )। 
৩। বম--উদগীর্ণ করে। 

সারভাগ, তীব্রবিষ। 
৪। তীরে তীক্ষ। মাখল-_মিশ্রিত, মাথান। 

লাগ লাগে। কনিয়ার--তীক্ষ। লাগ-__লাগে। 

৩-৪। ভীম ভূজঙ্গ (তুল্য ) ছূর্জজনগণ তীব্রবিষ 

(তুল্য) ছূর্ববাক্য উদশীর্ণ (প্রয়োগ ) করে; সেই 
ষেন তীব্র বিষমাখ! তীক্ষ শর মর্মে লাগিল। 

৫ | হুরি হরি---বিষাদোক্তি, হায় হায়। 

৬। সগর-_সমন্ত । বড়--অত্যন্ত। পুরীজন-__ 

পুরবাসী। 

৫-৬ | হায় হায়, পরিজনের পরিচয় পরিহার 

করিয়া পাশ (ফাস, গুঁহের বন্ধন) পরিত্যাগ করি, সমস্ত 

নগরে পুরবাসিগণ ঘরে ঘবে অত্যন্ত উপহাস 

করিতেছে। 

৭। পহিলুক__-প্রথমের। 

পরিভব-_পরাভব, বাধ! । 

৮1 গুনি--গণনা করিয়া, বিবেচনা করিয়া । 

৭-৮। প্রেমের প্রথম পরাভব (বাধ! ) দুঃসহ 

(তাহ।) সকল লোকেই জানে; কবি বিদ্যাপতি 

কহিতেছে, ধনি মনে ভাবিয়া (বিবেচনা করিয়। ) 

ধৈর্য ধর। 

এই পদ হরিপতি ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে। 

বিস্তাপতির পুত্রের নাম হরপতি ছিল। বিদ্যাপতির 

পনচিত পদে হয় তাহার পুত্রের অথবা আর কাহারও 

নাম দেওয়াই সম্ভব মনে হয়। 

বিষসার---বিষের 

পেমক--প্রেমের। 

বিদ্যাপতি। 

২৭৩ 

(রাধার উক্তি) 

দুর সিনেহা বচনে বাঢ়ল 

মনক পিরিতি জানি । 

অলপে কাজে বড়ী দুর আতর 

করমে পাওল আনি ॥ ২। 

চরন নুপুর ঘন শবদএ 

চান্দু রাতি উজোরি | 

ননন্দি বৈরিনি নিন্দে ন সোঅএ 

মাবে অনাইতি মোরি ॥ ৪। 

দূতী বোলে বুঝাবহ কাহ্ু, | 

আজুক রনি আএ ন হোঁএতে 

হৃদয়ে কোপথি জন ॥ ৬। 

চরন নুপুর করে উতারব 

সামর বসন তনু । 

খেড়নু কউত্ুকে ননন্দ বোধবি 

বিলব লাগএ জন্ু ॥ ৮। 

ও ভরে লাগল নব সিনেহা 

এ ভরে কুলক গারি। 

সকল পেম সম্ভারি ন হোএতে 

হঠে বিনাসতি নারি ॥ ১০। 

ভন বিষ্ভাপতি উগন্ত সেবিঅ 

মদন চিন্তথু আউ। 

পিরিতি কারনে জিব উপেখব 

এ' বেরি হোউ কি জাউ ॥ ১২। 
তালপত্রের পুথি । 

১। সিনেহা_ _ন্েহ, প্রেম। বাঢ়ল- বাঁড়িল। 

২। আতর-_ অন্তর | 
১-২। মনের প্রীতি জানিয় বচনে দুর হইতে স্েহ 

বাড়িল। কাজ অল্প হইতেই বড় দূর অন্তর, কর্মে 

আনিয়া পাইল ( কর্ণফলে এমন হুইল )। 



বিদ্যাপতি | 

৩। শবদএ-শব করিতেছে । চাদ্দহু_ চন্দ্র । 

৪। বৈরিনি--বৈরিণী, শত্র | সোঅও-_ শয়ন 

করে। আবে-_এখন। অনাইতি -- অনায়ত্ত। 

৩-৪। চরণে নূপুর ঘন ঘন শব্দ করিতেছে, চন্দ্র 
রাত্রি উজ্জ্রল। ননদ শত্রু, শয়ন করিয়া নিদ্রিত হয় 

না, এখন আমার অনায়ভ্ত (ইহাতে আমার দোষ 

কি)। 
€। বোলে--কথায়। বুঝাব*-_বুঝা 9,বুঝাইও। 

কাহ্ছ,__কানাই। 

৬। আএ_ আসা । হোএতে-_হইবে। 

কোপথি_-কোপ করে। জন্ু-_না। 

৫-৬। দুতি, কানাইকে বলিয়! বুঝাইও, আব 
রজনীতে আসা হইবে না ( আমি মাইতে পারিব ন! ), 

হৃদয়ে ক্রোধ না করে। 

৭। উতারব__নামাইব, খুলিব। ৮। খেড়ভ-_ 

খেলায় । বোধবি_সাত্বনা করিব, ভুলাইব। 

বিল'ব--বিলম্ব। 

৭-৮। চরণের নূপুর হাত দিয়া খুলিব, রুষ্ণ বসন 

অঙ্গে ( পরিধান) করিব। খেলায় কৌতুকে ননদকে 

ভুলাইব (যাহাতে ) বিলম্ব না লাগে (হয়)। 

৯। ও ভরে--ও দিকে । কুলক--কুলের, 

আত্মীয় লোকের । গারি-_গালি। 

১০। সম্ভারি-_সামলান। হঠে_-বল পূর্বক । 

৯-১০ | ও দিকে নৃতন স্নেহ লাগিল ( রহিল ), 

এদিকে কুলের গালি (আত্মীয় স্বজনের ছুর্বাক্য ), 

প্রেমে সকল সামলান হয় (যায়) না, বল পূর্বক 

নারীকে বিনাশ করে। 

১১। উগস্ত-__যাহা উদয় হইতেছে, উদয়মান | 

সেবিয়_সেবা কর। চিন্তথুচিন্তা কর। আউ-- 
আগ, আগে। 

১২। জিব--জীবন। উপেখল--উপেক্ষা করিল। 

ই--এই। বেরি--বার। হোউ--হউক। যাঁউ-- 
যাউক। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, উদয়মান (যেরূপ 

১৬৭ 

প্রাতঃূর্য ) সেবা কর, আগে মদনকে চিন্তা কর। 

প্রীতির জন্ত জীবন উপেক্ষা করিবে এবার (প্রাণ ) 

থাকুক কিন্বা যাক। * 

২৭৪ 

(দূতীর উক্তি) 

যদি তোরা নহি খন নহি অবকাশ । 

পরকে যতনে কতে দেল বিসবাশ ॥ ২। 

বিশাস কই ককে শুতহ নিচীত। 

চারি পহর রাতি ভমত স্থুচীত ॥ ৪। 

(গাধার উত্তর ) 

করজোরি পঁইয়া পরি কহবি বিনতী। 

বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী ॥ ৬। 

প্রথম পহর রাতি রভসে বহুল! । 

দোসর পহর পরিজন নিন্দ গেলা ॥ ৮। 

নিন্দ নিরূপইত ভেল অধরাতি। 

তাবত উগল চন্দা পরম কুজাতি ॥ ১৭ । 

ভনহি বিদ্ভাপতি তখনুক ভাব । 

জেহ পুনমত সেহ জন পয় পাব ॥ ১২। 
মৈথিল পু*থি। 

অভিনারের সক্কেত করিয়! রাধ৷ অভিসারে গমন 

করিতে পারেন নাই, সেই গন্ঠ শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়। 

তাহাকে তিরস্কার করিতেছে ; রাধা অপরাধের কারণ 

বুঝাইয়৷ বলিতেছেন । 

২। যতনে-যত্ত 

বিসবাশ- বিশ্বাস। 

১-২। যদি তোর ক্ষণমাত্রও অবকাশ নাই, 

(তবে) যন্ত পূর্বক পরকে বিশ্বাস দিলি কেন (যদি 

তোর যাইবার অবকাশই না থাকে তাহা হইলে তাহার 

মনে কেন বিশ্বাস জন্মাইলি যে তুই যাঁইবি )? 

৩। কই-স্করিয়া। রুকে--কেন। শুতহ-- 

শয়ন কর। নিচীত-_ নিশ্চিন্ত | 

করিয়া। কতে-_কেন। 
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৪। তমত-ত্রমণ করে। . « সুচিত--নুচিত, 

লহদয়। র 

৩-৪। বিশ্বাস করাইয়া ( ঞ্রপে আশ্বাস দিয়া) 
কেন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও? (সেই) সহায় 

(মাধব) চারি প্রহর বাত্রি ভ্রমণ করিতেছিল ( সমস্ত 

রাত্রি জাগিয়া তোমার পথ দেখিতেছিল )। 

€। গপঁইয়া পরি--পায়ে পড়িয়া । 

বিনীত নিবেদন, মিনতি । 

৬। বিদরি--ভুলিয়া। ভলবিএ_যাইবে। 

৫৬। ( আমার পক্ষ হইতে ) হাত জোড় করিয়া, 
পায় পড়িয়া ( মাধবকে ) মিনতি করিয়া বলিবি, 

পূর্বের প্রেম তুলিয়া যাইবে না। 

৭। রভসে__কৌতুকে,আনন্দে। বহলা-_বহিয়া 

গেল, কাটিল। 
৭-৮। প্রথম প্রহর রাতি কৌতুকে কাঁটিল, 

বিনতী-- 

দ্বিতীয় গ্রহরে পরিজন নিদ্রিত হইল। 
৯। নিরপইত- নিরূপণ করিতে । অধ-- 

অর্থ। 

১০। তাঁবত- ততক্ষণ, তাবৎ। কুজাঁতি-_ 

মন্দজাতি ( গালি অর্থে )। 

৯-১০ | ( পরিজনের! ) নিদ্রিত (হটয্লাছে কি 

না ) নিরূপণ করিতে অর্ধ রাত্রি হইল, ততক্ষণ (এমন 
সময় ) পরম কুজাতি চক্র উদয় হুইল (সেই জন্ত 

অভিসারে যাইতে পারি নাই )। 
১২। গুনমত---পুণ্াবস্ত, পুণাবান্। 

১১-১২। বিগ্ভাপতি তখনকার ভাব কহিতেছে, 

যে জন পুশ্যবান্ লেক্ট পায় ( এমন নারী প্রাপ্ত হয় )। 

২৭& 

( সথীর উক্তি ) 

কাননে কাতর কুলবতি রাছি। 

চকিত নয়ন ঘন দশ দিশ চীহি ॥ ২। 

কোকিল কলরবে বিকল পরান । 

গুনি গুনি ভাবিনি ভেলি নিদদান ॥৪। 

বিদ্তাপতি। 

উ্সি উষসি খসি খসি পড়, নোর। 

গর গদ ক শবদ ঘন ঘোর ॥ ৬। 
এঁসন আয়লি তপনক গেহ। 

পুজা উপহার ত্ঁহি রাখলি সেহ | ৮| 
তহি পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ। 

সখিগণ কৌতুক কর নাঁনা ছন্দ ॥ ১৪। 
উতপত তেজত দীঘ নিশাস। 

খনে রোদন করু খন করু হাস ॥ ১২। 

কহ কবিশেখর শুনু স্কুমারি। 

ধইরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১৪। 
পদকলতরু ) 

&। গুনি গুনি. চিন্তা করিয়া। নিদান-_ 
শেষ, 'অত্যন্ত ক্রিষ্ট। 

৫ উষসি- দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়!। 

নোর--অশ্ু। 

৭। তপনক গেহ--সূর্য্যমন্দির 

৮। তউঁহি--সেথানে । সেহ__সে। 

৯। ধনা---ধন্ব, সংশয় । 

১১। উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বীম ত্যাগ করে। 

১৪। ধৈর্ঘা ধরিয়া থাক মুরারি মিলিবে। 

২৭ 

( সথীর উক্তি ) 

হরিণ নয়নি ধনি চকিত নিহারনি 

অতি উতকষ্টিত ভেলা । 
সজন সভ জন তনু মন জীবন 

সৌতিনি করি বিহি দেল্লা ॥২। 
খনে খন উঠত খনে খন বৈসত 
উতপত তেজত শাস!। 

খনে খন চমকই খনে খন কম্পই 

গদ গদ কহতহি ভাসা ॥ ৪। 
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কুলগুণ গৌন্ৰ অতিশয় সৌরভ 
বাম পায় ঠেলল তায়। 

দারুণ প্রেম থেহ নহি মানত 

পলকে পলকে তলপায় ॥ ৬। 

অরুণিত আনন নোৌরে ভরু লোচন 

পিয়া পথ হেরত রাহি। 

শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আওত 

গোখুর ধুলি উলাহি ॥ ৮। 

কহ কবিশেখর ধনি পুন হেরহ 

আওত নাগর রাজ । 

তয় মন মানস অতি খনে পুরব 

হেরব পন্তক মাঝ ॥ ১৪ । 

পদকল্পতর। 
১। নিহারনি_দষ্টি। 
২। সকল স্বজন, তন্ন, মন, ও জীবন বিধি 

( যেন সমুদায় ) সপত্বী করিয়া দিল । 
€। অতিশয় সৌরভযুক্ত (বিশুদ্ধ) কুলগুণ 

গৌরব বাম পাঁয় ঠেলিল। 

৬। থেহ-স্থির্যয। তলপায়__ছট্ফটু করে, 

আকুল হয়। 
৮1 শিশু পশুর সঙ্গে গোক্ষুরে ধলি উড়াইয়া 

হরি আসিতেছে । 

১*। তোমার মনের মানস এইবার পূর্ণ হইবে, 
পথের মাঝে ( মাঁধবকে ) দেখিবে। 

২৭৭ 

(সথীর উক্তি) 

সজ্জা তেজি বাম! খন বহিরায়। 

খনে মুরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥ ২। 

খনে বাহুর আয় চল আধ পথ । ৮ 

দুতি সহ কলহ করএ অন্ুরত ॥ ৪। , 
৯৬ 

দারুন দূতীপ্সাধলি বাদ। 
আজু হম তেজব রতি সুখ সাধ ॥ ৬। 

রসমঞ্জরী। 

১। সঙ্জা_-শষ্যা। 

81 অন্থরত-_-অনবরত। 

৬। রাধার উত্তি। 

পীতান্বর দাসের রসমঞ্জরী হইতে উদ্ধত। 

২৭৮ 

(রাধার উক্তি) 

পাশরইতে শরীর হোয় অবসান । 

কহইত ন লয় অব বুঝহ অবধান ॥ ২। 

কহএ ন পারিয় সহন ন যায়। 

বচহ সজনি অব কি কর উপায় ॥ ৪। 

কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ। 

কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ ॥ ৬। 

কাম করে ধরিয় সে করয় বহার । 

রাখয় মন্দিরে ই কুল অচার ॥ ৮। 

সহই ন পারিয় চলই ন পারি। 

ঘন ফিরি যৈসে পিপ্তর মাহা সারি ॥ ১০। 

এতনু' বিপদে কিয় জীবয় দেহ। 

ভনই বিদ্ভাপতি বিষম ই নেহ ॥ ১২। 

২। কহিতে পারি না, এখন বিবেচনা করিয়া 

বুঝিয়া দেখং। 

৩। সহনে নাযায়-- সা করা যায় না। 

৪। বচহ--্বল। 

৫। কোন বিধাতা আবার এই প্রেম স্মজন 

করিল ? 

৭। বহার- বাহির। 

৭-৮। কাম হাত ধরিয়া ( কুলের ) বাহির করিয়া 

দেয়, গৃহে ( মন্দিরে ) কুলাচার রাখে । (এইরূপ 
উভয় সন্কটে পড়িয়াছি )। 
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১০। পিঞ্ররের মধ্যে সারীর মত ঘন ঘন 

ফিরিতেছি । 

১১। কিয় জীবয় দেহ__দেহ কেন প্রাণ ধারণ 

করে? 

২৭৯ 

(সথীর উক্তি) 

কহ কহ স্থন্দরি ন কর বেয়াজ। 

দেখি আজে অপুরব সনে সাজ ॥ ২। 
মৃগমদ পক্ষে করসি অঙ্গরাগ | 

কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ ॥ ৪। 

পুনু পুনু উঠসি পছিম দিস হেরি। 
কখন জাএত দিন কত অছ্ বেরি ॥ ৬। 

নেপুর উপর করমি কসি খীর। 

দু কএ পহিরসি তম সম চীর ॥ ৮। 
উঠসি বিহুসি হি তেজিয় সার । 

মোরে মন ভাব সঘন অন্ধকার ॥ ১০। 

ভনই বিদ্ভাপতি স্থন বর নারি। 

ধৈরজ কর মনে মিলত মুরারি ॥ ১২। 
ভালপত্রের পু'খি। 

১। বেয়াজ--ব্যাজ। 

১-২। স্থন্দরি কহ কহ, ছলনা করিস্ না, আজ 

সমস্ত অপূর্ব সজ্জা দেখিতেছি। 

৩-৪। মৃগমদ চন্দনে অঙ্গরাগ করিতেছিম্, কোন 

নাঁগরের ভাগা পরিণত (পূর্ণ ) হয়, কোন ভাগ্যবান্ 

নাগর সৌভাগ্যের পূর্ণ ফলে তোমাকে পাইবে )? 
৫। পুজু পুত্র বার বার । 

৫-৬। বার বার পশ্চিম দিক দেখিয়! ( দেখিবার 

জন্ত ) উঠিতেছিস্, কখন দিন যাইবে, কত বেলা 

আছে! 
৭। নেপুর-_নৃপুর। কসি__কসিয়া। 

৮। কএ-করিয়।। পহিরসি--পরিধান করি ” 
টে 

বি্কাপতি। 

৭-৮। নৃপুর উপরে তুলিয়া কসিয়৷ স্থির করিতে- 

ছিস্ (যাহাতে চলিতে নিক্কণ না হয়), অন্ধকার 

তুল্য (গাঢ় নীল) বস্ত্র দূঢ় করিয়া পরিধান করিতেছিস্। 
৯। বিহুসি হসি--শ্মিত হান্ত করিয়া। তেজিয় 

সার- -সার ত্যাগ করিয়া, অকারণে। 

১*। ভাব-_ভায়, হয়। সঘন-_গা। অন্ধ- 

কার- সংশয়। 

৯-১০। অকারণে ম্মিত হাস্ত করিতেছিস্; আমার 
মনে গাঢ় সংশয় হইতেছে । 

১১-১২। বি্াপতি কহিতেছে, শুন, নারী শ্রেষ্ট, 

মনে ধৈর্য্য ধর, মুরাপ্রি মিলিবে। 

২৮০ 

(রাধার উক্তি) 

কৈতৃক চললি ভবনকে সজনি গে 
সঙ্গ দশ চৌদিশ নারী । 

বিচ বিচ শোভিত স্থন্দরি সজনি গে 

জনি ঘর মিলত মুরারী ॥ ২। 

লই অভরণ কএ ষোড়শ সজনি গে 

পহির উতিম রঙ্গ চীর। 

দেখি সকল মন উপজল সজনি গে 

মুনিহুক চিত নহি থীর ॥ ৪। 

নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে 

শির লেল ঘোঘট সারী। 

লগ লগ পন্ছকে চলইত সজনি গে 

সঁকুচল অঙ্কম নারী ॥ ৬। 

সখি সব দেল ভবনকে সজনি গে 

ঘুরি আইলি সভ নারী । 

কর ধএ লেল পছ লগকই সজনি গে 

হেরই বসন উঘারি ॥ ৮। 

' ভয়ু বর সনমুখ বোলই সজনি গে 

করে লাগল সবিলাসে। 



বিদ্যাপতি। 

নব রস রীতি পিরীতি ভেল সজনি গে 

ছুহু মন পরম হুলাসে ॥ ১০ । 

বিষ্ভাপতি কবি গাওল সজনি গে 

ই খিক নব রস রীতি। 

বয়স যুগল সমুচিত থিক সজনি গে 

দুহু মন পরম পিরীতি ॥ ১২। 
মিথিলার পদ। 

১। কৈতুক_ কৌতুক, কৌতঙহল, কুতহলী 
হইয়া । ভবনকে-_কুঞ্জভবনে | সঙ্গ- -সঙ্গে, পরিবৃত 

হইয়া । গেলো! (সম্বোধনে )। 

২। বিচবিচ--মধযে। জনি- জানিয়া। 

১-২। সজনি লো, (আমি) কুতহলী হইয়া 

কুঞ্জভবনে চলিলাম। দশ জন নারী ( সথী) সঙ্গে 

( পরিবৃত ভইয়]) মধ্যস্থলে সুন্দরী (আমি ) শোভিত, 

ঘরে ( কুগ্ধভবনে ) মুরারি মিলিত হইবে জা।নয়া 

( চলিলাম )। (সখীপরিবৃত হইয়া মুরারির সহিত 

মিলন হইবে জানিয়া আমি কুগ্তীভবনে চলিলাম )। 

৩। অভরণ--আন্তউরণ। কৈ-- করিয়া, করি- 

লাম। যোড়শ--ষোঁড়শ শুঙ্গার। পহির-_পরিলাম, 

পরিধান করিলাম । উতিম--উত্তম। রঙ্গ_ রঞ্জিত, 

রং করা। চীর-_বন্ত্র। 

৪। সকল মন--.সকলের মনে । উপজল-. 

(কাম) উপজিত হইল। মুনিহুক-_মুনিরও। 
চিত-__চিত্ত। " 

৩-৪। আভরণ লইয়া ষোড়শ শূঙ্গার (রচনা ) 

করিলাম, রঞ্জিত উত্তম বস্ত্র পরিধান করিলাম। 
( আমাকে ) দেখিয়া সকলের মনে ( কামের ) উদ্রেক 

হইল, মুনিরও চিত্ত স্থির রহিল ন1। 
৫ | ঘেরলি--ঘিরিলাম, আবৃত করিলাম। 

ঘোঘট-_ঘোমট| । 

৬। লগ লগ_নিকটে। পহুকে--প্রতুরঃ 

প্রাথনাথের। চলইত--বাইতে। সঁকুচল-_সন্কুচিত 
হইল। অন্কম-_জুদয়। 

১৭১ 

৫-৬। নীল বমনে তনু আচ্ছাদন করিলাম, 

মন্তকে সাড়ী .দিয়া অবগুগন দিলাম। প্রাণনাথের 

নিকটে যাইতে নারীর (আমার) হৃদয় সম্কৃচিত 

হইল। 

৭। থুরি--ফিরিয়া। সভ-_সব। 

৮। উঘারি- খুলিয়া। 

৭-৮। সখী সকলে (আমাকে) কুঞ্তভবনে 

( উপনীত করিয়া ) দিল, ( তাহার পর ) সকল নারী 

(সখী) ফিরিয়া আসিল ( গেল)। প্র ( আমার ) 
ইস্তধারণ করিয়া নিকটে লইল, € আমার ) বস্ত্রমোচন 

করিয়া দেখিল। 

৯। বর--বর, নায়ক । সনমুখ--সম্মুখ | সবি- 

লাসে-্প্রণয়প্রকাশ | 

৯-১০। নায়ক (আমার ) সম্মুখ হইয়া ( অভি- 

মুখে মুখ ফিরাইয়া ) প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিল। 

নব রসরীতিতে পিরীতি হইল, দুইজনের মন পরম 

উল্লসিত হইল । 

১১-১২। বিষ্ভাপতি কবি গাহিতেছে, এই (ই 

থিক---ইহাই হয়) নব রসরীতি। উভয়ের সমু- 

চিত বয়স, ছুই জনের মনে পরম বিলাস (উপজিত 
হইয়াছে )। 

স্পসপস 

দ৮১ 

(রাধার উক্তি ) 

ঘর গুরুজন পুর পরিজন জাগ। 

কাক লোচন নিন্দও ন লাগ ॥ ২। 

কোন পরিজুগ্ডতি গমন হোএত মোর । 
তম পিবি বাঢল চান্দ উজোর ॥ ৪। 

সাহসে সাহিঅ প্রেম ভডার। 

অব ন আবয় করম চন্দার ॥ ৬। 

দুহু অনুমান কয়ল বিহি জোর। 
পাখি ন দেলক বিধাত৷ ভোর ॥ ৮। 



৯৭৭ 

ভনই বিষ্ভাপতি জদি মন জাগ। 

বড়ে পুনে পাবিঅ নব অনুরাগ. ॥ ১০। 
ভালপত্রের পুঁথি। 

১-২। ঘরে গুরুজন, পুরে পরিজন জাগিয়া রহি- 

যাছে, কাহারও লোচনে নিদ্রাও লাগে নাই (আসে 
না)। 

৩। পরিজ্ুগুতি_ প্রযুক্তি। 

৪। পিবি_ পান করিয়া । 

৩-৪। ,কোন প্রযুক্তিতে আমার গমন হুইবে, 
তম পান করিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বাড়িয়াছে। 

৫। সাহিঅ-_রক্ষ! করি, সাধনা করি। 

৬। চন্দার- চন্দ্রারি, রাছু। 

৫-৬। সাহস পূর্বক প্রেম ভাঙার রক্ষা করি- 

তেছি, এখনও (আমার ) কপালে রাহু আসে না 

(রাহ আসিয়া চন্ত্রকে গ্রাস করিলে অন্ধকার হয়, 

কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ রাহুও আসে না )। 
৭। বিহি--বিধি, বিধান। জোর-_তুল্য, জোড়া। 

৮। পাখি পক্ষ। দেলক-_দিল। ভোর__ 

ভোলা, ভ্রান্ত ৷ 

৭-৮। বিধাতা অনুমান করিয়া ( আমাদের ছুই 

জনকে ) তুল্য করিল, (কিন্ত) ত্রাস্ত বিধাতা পক্ষ দিল 

না (তাহা হইলে উড়িয়৷ যাইতাম, কেহ দেখিতে 

পাইত না )। 

৯-১০ | বিগ্তাপতি কহিতেছে, যদি মনে জাগিয়া 

থাকে (সর্বদ। "মরণ হয় তাহা! হইলে জানিবে ) বড় 

পুণ্যে নব অনুরাগ পাইয়াছ। 

২৮হ 

(সখীর উক্তি) 

নব অনুরাগিনি রাধা । 

কিছু নহি মানএ বাধা ॥ ২। 

একলি কএল পয়ান। 

পথ বিপথ নহি মান ॥ ৪। 

বিস্তাপতি। 

তেজল মণিময় হার। 

উচ কুচ মানএ ভার ॥ ৬। 

কর সঞ্ঞে কষ্কণ মুদরি | 

পথহি তেজল সগরি ॥ ৮। 

মণিময় মঞ্রির পায়। 

দূরহি তেজি চলি যায় ॥ ১০। 

যামিনি ঘন অধিয়ার । 

মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ ১২। 

বিঘিনি বিথারল বাট। 

পেমক আয়ুধে কাট ॥ ১৪ ॥ 

বিদ্ভাপতি মতি জান । 

এঁসন ন হেরি আন ॥ ১৬। 

৩-৪। একেল! প্রয়াণ করিল। 

মানিল না। 
৭। কর সঞ্জে হস্ত হইতে। মুদ্বরি--আংটি। 
৮। পথহি--পথেই । সগরি- সমস্ত, সমুদাঁয়। 

৯-১০। পায়ের মণিময় মঞ্জরী দুরেই ত্যাগ 

করিয়া গেল। মুখরমধধীরং ত্যজ মগ্জীরং__গীতগোবিন্দ। 

১২। হিয়_ন্বদয়। উজিয়ার-__উজ্জবল। 

১১-১২। যাঁমিনী ঘন অন্ধকার, মন্মথ হৃদয়ে 

উজ্জ্বল ( যেমন বাহিরে ঘোর অন্ধকার, তেমনি হৃদয় 

মদনের প্রভাবে আলোকিত )। 

১৩। বিষ্ব বিস্তারিত ( প্রসারিত ) পথ। 

১৪। প্রেমের আযুধে কাটিল (কোন বিশ্ন বাধা 

তাহার পথরোধ করিতে পারিল না । ) 

১৫-১৬ | বিদ্যাপতি মনে জানে, এমন (রাধার 

মত ) আর দেখি না। 

পথ বিপথ 

খ্৩ 

সেখীর উক্তি) 

গুরুজন নয়ন পগার পবন জঞ্ঞেো 

সুন্দরি সতরি চললি। 



বিদ্ভাপতি। ১৭৩ 

জনি অনুরাগে পাছু ধরি পেললি ৭। চেতন- চতুর। আগ মাগে, সম্মুখে । 

করে ধরি কামে তিড়লী ॥ ২। চতুরপন-_চাতুরী । 
কি আরে নবি অভিসারক রীতী । ৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহে, চতুরের নিকটে 
কে জান কওনে বিধি কামে পঢ়াউলি কেমন করিয়া চাতুরী ( করিবে )? লখিমাপতি রাজা 

কামিনি তিহুয়ন জীততী ॥ ৪ ৰঁ শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানেন। 

অন্বর সকল বিভৃষন স্থন্দর শি 

ঘনতর তিমির সামরী । যা 
কেছ কতহু পথ লখহি ন পারলি ( সখীর উক্তি) 

জনি মসি বুড়লি ভমরী ॥ ৬। ভৌওানানি রমনী শি মনি 

চেতন আগু চতুরপন কইসন জিরা াজানি। 

বিদ্যাপতি কবি ভানে। চিনি রর নিবারোরর 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন বদনে ন নিকসয় বানি ॥ ২। 
লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। আলু কী কহৰ হরি অনুরাগ । 

তালপত্েরপুঁধি।  তৈখনে কানন চললি বিকল মন 
বিহাগরকেদার ছন্দ । ২৬ ছা বাগ | কুল ধরম লাজ ভয় ভাগ ॥ ৪1 

১। পগার- পার হইয়া, উত্তীর্ণ হইয়া । পবন- রনরতি জি লাগার 

অঞ্ঞো--পবন তুল্য। সতার--সত্বর। ৪ 8% 

২। পেলাঁল-_ঠোঁলল। তিড়লী-_টানিল। চলতহি তবন্ত তুরন্ত। 
১-২। গুরুজনের নয়ন পার হইয়। গ্ুন্দরী পবনের হিয়া অতি ধসমসি শাসহি মুখশশি, 

ন্তায় সত্বর চলিল। যেন অন্থুরাগ পশ্চাৎ হইতে শ্রম জল কন বরিখস্ত ॥ ৬। 

ধরিয়৷ ঠেলিল, কাম হস্ত ধরিয়া টানিল। সঙ্গিনি সহচরি দুরহি পরিহরি 
৩। নবি-_-নবীনা, নৃতন। রাহি একাকিনি কুঞ্ঠে। 

৪। তিহুয়ন_ত্রিতবুবন। জীতি_-জয় করিল। বল্পভ মুরছিত হেরি জীয়াওত 
৩-৪। আভিসারের কিবা নূতন রীতি, কে জানে রূপ স্থধারস পুতে ॥ ৮। 

কাম কোন বিধিতে পড়াইল, কামিনী ত্রিভুবন জয় নীতচিন্তামশি। 

করিল। 

৫| সামরী-_-কষ্কবর্ণ। 

৬। কতনহু--কোথাও | লখহি- লক্ষ্য করিতে । 

বুড়লি-_ডুবিল। 

৫-৬। সুন্দরীর বসন (ও) সকল সুন্দর ভূষণ 
ঘনতর তিমিরে কষ্ণবর্ণ হইল, পথে কেহ কোথাও 

লক্ষ্য করিতে পারিল না, যেন ভ্রমরী মসিতে ডুবিল। 

২। নিঝরে--অজল। নিকসয়-_বাহির হয়। 

৩। হরি অনুরাগ-_হুরির প্রতি অন্ধুরাগ। 

৫। পারথি-_-পারে। তুরস্ত-দ্রুত। 

৬। ধসমসি-_-ধক্ ধকৃ। বরিথস্ত- বর্ষণ করি- 
তেছে। 



১৭৪ 

১৮৫ 

(দ্ৃতীর উক্তি ) 
মাধব ধনি আয়লি কত ভাতি। 

প্রেম হেম পরখাওল কসোটিয় 
ভাদব কুহু তিথি রাতি ॥ ২। 

গগন গরজ ঘন তাহে ন গন মন 

কুলিস ন কর মুখ বঙ্কা । 
তিমির অগ্তন জলধারে ধোয় জনি 

তে উপজাবতি সঙ্কা ॥ ৪। 

ভাগে ভূজগ সিরে করে অভিনয় করে 

ঝাপল ফনিমনি দীপে। 

জানি সজল ঘন সে দেই চুম্বন 

তেঁ তুয় মিলন সমীপে ॥ ৬। 

নারি রতন ধনি নাগর ব্রজমনি 

রস গুনে পহিরল হারে । 

গোবিন্দ চরণে মন কহ কবিরপ্ীন 

সফল ভেলে অভিসারে ॥ ৮। 
কীর্তনানন্দ। 

১। ভাতি...-প্রকার, উপায়। 
হ। প্রেম (রূপ ) হেম ভাদ্র মাসের অমাবস্তা 

তিথি রাত্রি (রূপ) কণ্ঠিপাথরে পরীক্ষা করিল। 

৩। কুলিস ন কর মুখ বঙ্কা-_বজ্রপাতে ( ভয়ে ) 

মুখ বাকা করে না। 

৪1 অন্ধকার ( এবং নয়নের ) অঞ্জন জল ধারায় 

না ধুইয়া যায় সেই শঙ্কা (তাহার মনে ) উৎপন্ন হয়। 

৫। ভাগ্য বশতঃ ( অদ্ুষ্টক্রমে ) ভুজঙ্গের মন্তকে 

হস্ত দ্বার! ফণীম্ণি (রূপ ) দীপ ঢাকিবার অভিনয় 

করে। 
৬। সজল ঘন ( মেঘকে তোমার ভ্রমে ) তোমার 

মিলন নিকট মনে করিয়া সে চুন দেয়। 

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর কল্পং। 

হর্রিরপগত ইতি তিমিরমনল্লং ॥ 

গীতগোবিন্দ। 

বিগ্ভাপতি। 

৭। পহিরল--পরিধান করিল 
৮। ক্বিরঞ্জন--বিদ্যাপতি । 

শপ 

২৮৬ 

( রাধার উক্তি ) 

চন্দা জন্ু উগ আজু কিরাতী। 

পিয়াকে লিখি এ পঠাউবি পাতী ॥ ২। 
সাওন সঞ্চেো৷ হমে করব পিরীতী ৷ 

জত অভিমত অভিসারক রীতী ॥ ৪। 

অথব! রান বুঝাওব হসী 

পিবি জনু উগিলহ সিতল সসী ॥ ৬। 

কোটি রতন জলধর তোহে লেহ। 

আজুকি রনি ঘনতম কএ দেহ ॥ ৮। 
ভনই বিদ্াপতি শুভ অভিসার 

ভল জন করথি পর উপকার ॥ ১০। 
তালপত্রের পু-খি। 

১। জন্গু-না। উগ-_ উদয় হইও। 

২। পিয়াকে-_প্রিয়কে । পঠাউবি__পাঠাইব। 

পাঁতী-_পত্র। 

চন্দ্র, আঙ্িকার রাত্রে উদয় হইও না, 

প্রিয়কে পত্র লিখিয়া পাঠাইব ( পত্র লিখিয়া অভি- 

সারের সময় নির্দেশ করব, চন্ত্র উদয় হইলে অভি- 

সারে গমন করিতে পারিব না )। 

৩। সাওন সঞ্চো--শাবণ হইতে, শ্রাবণ মাসে। 

৩-৪। শ্রাবণে আমি প্রীতি করিব, অভিসারের 

অনুরূপ যত (সকল) রীতি ( পালন করিব )। 

€। বুঝাওব-_বুঝাইব। 

৬। উগিলহ-_উদগীরণ করিও । 

৫-৬। অথবা রানুকে হাসিয়া! বুঝাইব, শীতল 
শশীকে পান করিয়া! উদগীরণ করিও ন! ( তাহাকে 

গ্রাস করিয়া আর মুক্ত করিও না )। 

৭ লেহ- লহ, গ্রহণ কর। 

১-৭. | 



বিদ্যাপতি। 

৮1 কএ- করিয়া। 

৭-৮। (হে) জলধর, তুমি কোটি রত্ব লও, আজ 

রাত্রি ঘন অন্ধকার করিয়া দাও। 

৯-১০ | বিদ্যাপতি কহিতেছে, অভিসার শুভ 

হউক, ভাল লোক পরের উপকার করে। 

২৮৭ 

(রাধার উক্তি) 

আজ মোঞ্ে জীএব হরি সমাগমে 

কত মনোরণ ভেল। 

ঘর গুরুজন নিন্দ নিরপইতে 

চন্দাঁএ উদয় দেল ॥ ₹। 

চন্দ! ভলি ননি ভুআ রীতি। 

এঠি মতি ততোই কলঙ্ক লাগল 

কিছু ন গুনহ ভীতি ॥ ৪। 

জগত নাগরী মুখে জিনল| ভে 

গেলা হে গগন হারি। 

দেব তোহ কী গারি ॥ ৬। 

একে মাস বিহি তোহ সিরীজএ 

দএ সকলেও বল। 

দোসর দিনা পুর ন রহসি 

এহী পাপক ফল ॥ ৮। 

ভন বিদ্যাপতি শুন তৌঞ্ে জুবতি 

ঠাদক ন কর সাতি। 

দিনা সোড়হ টাদক আইতি 
তাহিতর ভলি রাতি ॥ ১০। 

তালপত্রের পু ঘি। 

২। ম্লিরূপইতে-_নিরূপণ করিতে । 

১-২। আজক্জামি হরি সমাগমে যাইব, কত 

যনোরথ হইল, ঘরে গুরুজনের নিদ্রা! নিরূপণ 

১৭৫ 

করিতে (তাঁহারা নিদ্রিত হইয়াছে কি না জানিতে ) 
চন্ত্র উদয় হইল। 

৩। ভলি_ ভাল। ৪। মাত-_বুদ্ধি। তোই- 

তোকে, তোর। 
৩-৪। চন্দ্র, তোর রীতি ভাল নয়, এই বুদ্ধিতে 

তোর কলঙ্ক লাগিল, 1কছু ভয় গণন। করিস্ না ( মনে 

কিছু ভয় হয় না)? 
৫। জিনলা - জয় করিয়াছ। হারি--হারাইয়া। 

৬। তাহা তথায় । দেব দিব। 

৫-৬। জগতে ( সঞ্ল ) নাগরীপ মুখ জয় করিয়া- 

ছিদ্, (তাহাদিগকে ) হারাইয়া গগনে গিয়াছিস্। 

সেখানে রাভর গ্রাসে পড়িলি, তোকে কি গালি দিব? 

৭। [সরীজএ-_শ্থজন করে; পাঠীন্তর, পুরাবএ। 

৮। দোসগর--দিতীয়। 

এক মাসে মোসে এব দিন) বিধি (নিজের) 

সকল বল দয়া তোকে হ্ুজন (পূর্ণ ) করে, দ্বিতীয় 

দন (আর পূর্ণ) থাকিতে পাঁরস্ না, এই পাপের 

ফল। 

৭-৮| 

৯। চাদক-_টাদের। সাত-_শান্তি। 

১৭। সোড়হ--যোড়শ। আই[তি--আয়ত্ব। 

তাহিতর--তদ্যতীত। 

৯-১* | বিদ্যাপতি কহে, যুবতি তুমি শোন, 

চাদের শাপ্ত করিও না; চাদের যোড়শ দিন আয়ত্ব, 

তদ্যাতাত রাত্রি ভাল (কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র অভিসারে 

ব্যাঘাত করিতে পারিবে না )। 

স্পেস 

৮৮ 

(রাধার উক্তি) 
অগমনে প্রেম গমনে কুল জাএত 

চিন্তা! পঞ্ক লাগলি করিনী। 

মঞ্রে অবল! দহ দিস ভমি ঝাখঞ্চেো 

জনি ব্যাধ ডরে ভীরু হরিনী ॥ ২। 



* ১৭৬ 

চন্দ! ুরজন গমন বিরোধী । 

উগল গগন ভরি নখত বৈরি মোরা 
কে পনছ আন পরবোধী ॥৪8। 

নুহ ভরমে পথ পদ আরোপল 

আএ তুলা এল পঞ্চদশী। 

হরি অভিসার মার উদবেজক 

কঞ্জোনে নিবারব কুগত শশী ॥ ৬। 
নেপালের পু'থি। 

১। জাএত --যায়। লাগলি -লাগিল, এ 

সৃলে অর্থ মগ্র হইল। ২। মণ্ডে--আমি। দহ 

দিস__-দশ দিক। বঝাখঞখ্চো--আকুল তষ্ | 
১-২। অগমনে প্রেম যায়, গমনে কুল যায়, 

করিণী চিস্তারপ পঙ্কে মগ্ন হইল। আমি অবলা, 

ব্যাধ ভয়ে ভীত হরিণীর স্ায় দশদিক ভ্রমিয়া আকুল 

হইয়াছি। 
৪1 নখত-_ নক্ষত্র । 

সাত্বন! করিয়া । 

৩-৪। ছৃঙ্জন চন্দ্র গমনের বিরোধী, আকাশ 

ভরিয়া আমার শক্র নক্ষত্র উদয় হইল, কে প্রতভৃকে 

সাস্বনা করিয়া আনিবে ? 

৫। কুহ্--অমাবস্তা | আএ--আসিয়!। 

তুলাএল_ ব্যাপ্ত হইল। পঞ্চদশী-_শুক্লুপক্ষের পঞ্চ- 

দৃশী, পৃর্ণিমা। ৬। মার--কন্দর্প। উদবেজক-_উদ্েজক। 

কঞ্জোনে-কে। নিবারব-নিবারণ করিবে। 

কুগত---অশুভাগত। 

৫-৬। অমাবন্তা ভ্রমে পথে পদ আরোপণ করি- 

লাম, পূর্ণিমা আসিয়! ( আকাশ) ব্যাপ্ত করিল। 

হরির অভিসারে কন্দর্পের উদ্বেজক অণুভাগত শশীকে 

কে নিবারণ করিবে? 

২৮৯ 
( সখীর উক্তি) 

প্রথম জউবন নব গরুঅ মনোভব 

ছোটি মধুমাস রজনী । 

পরবোধী--প্রবোধিয়া, 

বিদ্যাপতি। 

জাগ গুরুজন গেহ৷ রাখএ চাহ নেহা 

ংশঅ পড়লি সজনী ॥ ২। 

নলিনী দল নির চিত ন রহএ থির 

তত ঘর তত হো! বহারে। 

বিহি মোর বড় মন্দা উগিজনু জা চন্দা 

স্বতি উঠি গগন নিহারে ॥ ৪। 

পথহ পথুক সঙ্কা পয় পয় ধয় পঙ্কা 
কি করতি ও নবি তরুনী । 

চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি 
জালক ছেকলি হরিনী ॥ ৬। 

সাএ সাঁঞএ কমন বেদন তন্তু জানে । 

নিকুপ্ত বন জেহরি জাইতি কওনে পরি 

অনুখনে হন পচবানে ॥ ৮। 

বিদ্যাপতি ভন কি করত গুরুজন 
নীদ নিরূপন লাগী। 

বঅনি নীর ভরি ধীরে ঝপাবএ 

রয়নি গমাবএ জাগি ॥ ১০। 
তালপত্রের পুথি। 

১। গরুঅ-_গুরু, বলবান। মধুমাস__চৈত্র। 

২। গেহা- গৃহ । নেহা-_ন্লেহ। 

১-২। প্রথম নব যৌবন, কন্দপ বলবান, চৈত্র 

মাসের ছোট রাত্রি। গুরুঞ্জন গৃহে জাগিয়া আছে, 

শ্নেহ রাখিতে চাহে (আভসারে গমন করিতে চাহে ), 

সজনী ( রাধা ) সংশয়ে পড়িল। 

৪। উগ্গি--উদিত হইয়া। স্মৃতি উঠি-_শুইতে 
উঠিতে। 

৩-৪। পগ্মপত্রে ( যেমন ) জল ( সেইরূপ ) চিত্ত 

স্থির রহে না, কথন ঘরে কথন বাহিরে (গমন করে ১ 

বিধি আমার (রাধার) প্রতি বড় মন্দ, (পাছে) চন্দ্র না 

উদ্দিত হইয়া যায়, শয়ন করিতে উঠিতে আকাশ দেখে 
(চহ্ত্রোদয় হইয়াছে কি না জানিবার জন্য )। 

৫। পধুক-__পথিক। পর পয়-_-পদে পদে। 



বিদ্ধাপতি। 

ধয়--ধরে, লাগে । পক্কা-পঙ্ক। নবি-- 

নবীনা। 
৬। চলএ- চলিতে । ধসি-_-বেগে। জালক-__ 

জালের, জাল দ্বারা । ছেকলি-_ঘেরা, বেষ্টিত। 

৫-৬ | পথে পথিকের ভয় ( যদি পথিক দেখিতে 

পায়), পর্দে পদে কর্দীম লাগে, নবীনা তরুণী কি 

করিবে? বেগে চলিতে চায়, আবার খসিয়া খসিয়া 

পড়ে, ( যেন ) জালবেষ্টিত হরিণী । 

৭| সাঁএ  শত। কমন--কোন, কে। 

৮। কোনে পরি-_কেমন করিয়া, কোন উপায়ে । 

৭-৮। তাহার শত শত বেদন কে জানে! যে 

নিকুগ্জ বনে হরি (আছে সেখানে ) কেমন কাঁরয়া 

যাইবে, মন অনুক্ষণ পীড়া দিতেছে (শর ভানিতেছে) 
১৩। ঝপাবএ ঢাকে। গমাবএ যাপন 

করে। 

৯-১০ | বিদ্ভাপতি কহে (রাধা) কি করিবে, 

গুরুজনের! নিদ্রিত (হইয়াছে কি না) নিরূপাণের 

জন্য (নিরূপণ করিতে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে )। 

অশ্রপূর্ণ মুখ বস্ত্র দ্বারা আবরণ করে, রজনী জাগিয়! 

যাপন করে। 

২০৯৩ 

(রাধার উক্তি) 

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 

ঘন দামিনি ঝলক । 

কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন 

পবন খরতর বলগই ॥ ২। 

সজনি আজু দুরদিন ভেল। 

কন্ত হমরি নিতান্ত অগুসরি 

সঙ্কেত কুগ্তহি গেল ॥ ৪। 

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর 

গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

হও 

১৭ 

সাম নাগর একলে কৈসনে 
পন্য হেরই মোর ॥ ৬। 

সৃমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি 

অথির থর থর কাপ । 

ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ 

ঘোঁর তিমিরহি ঝাঁপ ॥৮। 

তোরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ 

জীবন মঝু অগুসার । 

কবিশেখর বচনে অভিসর 

কিয়ে সে বিঘিন বিথার ॥ ১৪। 
পদকল্পত। 

২। পাতন_-পতন। বলগই--লম্ষ দিয়া 
গমন করিতেছে । 

৭1 স্থমরি--ম্মরণ করিয়!। 

৮। আমার গুরুজনের দারুণ নয়ন € এড়াইবার 

জন্য ) থের তিমিরে ঝাঁপ ( দিয়াছি )। 
১০1 কিয়ে সে বিধিন বিথার-_বিস্স বিস্তার 

( বিকীর্ণ হইয়া ) ফি করিবে 

২৯১ 

(রাধার উক্তি) 

কাজরে রাঙ্গলি সঞ্জে জনি রাঁতি। 

অইসনা বাহর হোইতে সাতি ॥ ২। 

তড়িতহু তেজলি মিত অন্ধকার | 

আসা সংশয় পরু অভিসার ॥ ৪। 

ভল ন কএল মঞ্ে দেল বিসবাস। 

নিকট জোএ নসত কাহ্ৃক বাস ॥ ৬। 

জলদ ভূঅঙগম ছুহু ভেল সঙ্গ । 

নিচল নিশাচর কর রস ভঙ্গ ॥ ৮। 

মন অবগাহএ মনমথ রোস। 

জিবঞ্জে! দেলে নহি হোএত ভরোস ॥ ১০। 



১৭৮ 

অগমন গমন বুঝ'এ মতিমান ৷ 
বিদ্াপতি কবি এন রস জান ॥ ১২1 

নেপালের পুথি। 

১। রাঙ্গলি-_রং করিয়াছে। ২। অইসনা-_ 

এমন সময়। সাতি-_ শাস্তি । 

১-২। যেন কজ্জল দিয়! রাত্রিকে রঞ্জিত করি- 

য়াছে, এমন সময় (গ্রহের ) বাহির হওয়াই শাস্তি । 

৩। মিত-_মিত্র, বন্ধ। 

৩-৪। তড়িৎ (তাহার ) বন্ধু অন্ধকারকে ত্যাগ 

করিল (বিছ্যৎ চমকিতেছে না), অভিসারের 

আশায় সংশয় পড়িল। 

৬। জোএ--খুঁজিয়।। নসত-- অশক্ত। 

৫-৬। বিশ্বাস দিয়া আমি ভাল করি নাই, কানা- 

ইয়ের বাসস্থান নিকটে গিয়াও খুঁজিয়া পাইব না। 
৮। নিচল-_নিশ্চল। 

৭-৮। মেঘ ও ভূজঙ্গ ছুই সঙ্গ ( একত্র ) হইল, 
নিশ্চল নিশাচর রসভঙ্গ করিতেছে । 

৯। অবগাহএ-_ডুবিয়া যায়। ১০ | জীবঞ্েো- 
প্রাণও । ভরোস ভরসা । 

৯-১০। মন মন্মথের নোষে ডুবিয়। গেল ( অবসন্ন 

হইল ), প্রাণ দিলেও ভরসা হয় না। 

১১-১২। মতিমান অগমন গমন বুঝে ( যদি 

যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে না যাঁইতে 

পাঁরিলেও মতিমান তাহা! গমনই বুঝে ১, বিস্তাপতি 
কবি এই রস জানে। 

৪১ 

(রাধার উক্তি ) 

ঝর ঝর বরিস সঘন জলধার। 

দশ দিশ সব ভেল অঁধিয়ার ॥ ২। 

এ সখি কিয়ে করব পরকার ৷ 

অব জনু বারএ হুরি অভিসার ॥ ৪। 

বিদ্যাপতি । 

অন্তরে শাম চন্দ্র পরকাশ। 

মনহি মনোভব লই নিজ পাশ ॥ ৬। 

কৈসনে সঙ্কেত বঞ্চব কান। 
স্থমরই জর জর অথির পরান ॥ ৮। 

ঝলকই দামিনি দহন সমান । 

ঝম্ ঝন্ শবদ কুলিশ ঝন ঝান ॥ ১০। 

ঘর মাহ রহত রহই ন পার। 

কী করব ই সব বিঘিনি বিথার ॥ ১২। 

চঢব মনোরথ সারথি কাম। 

তোরিত মিলায়ব নাগর ঠাম ॥ ১৪। 

মন মঝু সাথি দেত পুন্ব বার। 

কহ কবিশেখর কর অভিসার ॥ ১৬। 

পদকল্পতরু। 

৩। পরকার-প্রকার, উপায়। 

৪। এখন হরির অভিসারে না বারণ করে 

(বাধ! দেয় )। 

৬। মনের মধ্যে মদূন নিজের পাশ লইয়াছে। 

৮। মুমরই_স্মরণ করিতে। 

১১। ঘরের মধ্যে থাকিতে ( চাহিয়াও ) 

থাকিতে পারি না। 

১৩-১৪ | মনোরথে চড়িব, কাম সারথি (হইবে), 

ত্বরিত নাগরের নিকট মিলিব। 

১৫। আমার মন আবার সাক্ষী দিতেছে । 

২৯৩ 

(রাধার উক্তি) 

আএল পাউস নিবিড় অন্ধার | 

সঘন নীর বরিসএ জলধার ॥ ২। 

ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ । 

পথ চলইতে পথিকমু মন ভঙ্গ ॥ ৪। 

কওনে পরি আওত বালভু হমার। 

আগু ন চল অভিসারিনি পার ॥ ৬। 



বিদ্যার্পাতি। 

গুরু গুহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি। 
তথিহু বধু জন সঙ্ক! আখি ॥ ৮। 

নদিআ জোরা ভউ অথাহ। 

ভীম ভূজঙ্গম পথ চললাহ ॥১০। 
নেপালের পুঁথি। 

১। পাউস-(প্রাবৃষ শব্দ হইতে) বর্ষা। 

২। নীর-_-নীরদ, মেঘ। 

১-২। বর্ষা আসিল, নিবিড় অন্ধকার, মেঘ সঘনে 

জলধার বর্ষণ করিতেছে । 

৩। ঘন হন-__থন ঘন বিছ্যুৎ ভানিতেছে। 

বিঘটিত-_ব্যাহৃত, ব্যাঘাত প্রাপ্ত । 
৩-৪। দেখিতেছি ঘন ঘন বিছ্যৎ হানিতেছে, 

রঙ্গ ( অভিসারে মিলন প্রভৃতি ) ব্যাঘাত পাইল, পথ 

চলিতে পথিকের মন ভঙ্গ হয়। 

৫-৬। কেমন কাঁরয়া আমার বল্লভ আসিবে? 

অভিসারিণী আগে চলিতে (অগ্রসর হইতে ) পারে 

না। 

৭ জীথি--যাইতেছে। ৮। 

তাহাতেও। আঘথি-__অস্তি, হ্য়। 
৭-৮। গুরুজনের 'গৃহ ত্যাগ করিয়া শয়ন গৃহে 

যাইতেছে (এক ঘর হুইতে তাহার পার্খের ঘরে 

যাইতেছে ) তাহাতেও বপূজন শঙ্কিত হয়। 
৯। নদিআ-নদী। জোরা_ জোর, প্রবল। 

ভউ-_হইল। অথাহ--অথই, অতল। 

১০। চললাহ--চলিল। 

৯-১০। নদী প্রবল ও অতল গভীর হইল, ভীম 

ভূ পথে চলিল। 

তথিহু-_ 

২৯৪ 

(রাধার উক্তি) 

রয়নি কাজর বম ভীম ভুঅঙ্গম 

কুলিস পরএ ছুরবার। 
গরজ তরজ মন রোসে বরিস ঘন 

সংসঅ পড় অভিসার ॥ ২। 

১৭৯ 

সজনী বচন ছড়ইতে মোহি লাজ । 
জে হোএত সে হোঅও বরু সবে হুমে অঙ্গিকরু 
সাহস মন দেল আজ ॥ ৪। 

অপন অহিত লেখ কহইতে পরতেখ 

হৃদয়ক ন পাউঅ ওল । 

টাদ হরিনবহ রান্ত কবল সহ 

পেম পরাভব থোল ॥ ৬। 

চরন বেধিল ফনি হিত কএ মানিল ধনি 

নেপুর ন করএ রোল । 

সুমুখি পুছঞ্ে তোহি সরুপ কহসি মোতি 
সিনেহ কত দুর ওল ॥ ৮। 

ঠামহি রহিম ঘুমি পরসে চিহ্িঅ ভূমি 

দিগমগ উপজু সন্দেহ । 

হরি হরি শিব শিব তাবে জাইহ জিব 

জাবে ন উপজু সিনেহ ॥ ১০। 

ভনই বি্ভাপতি স্থুনহ স্থচেতনি 

গমন ন করহ বিলম্বে । 

রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন 

সকল কলা অবলন্ধে ॥ ১২। 
তালপত্রের পুখি ও রাগতরঙ্গিণী। 

মলারীনাট ছন্দ। ২৫ হইতে ৩৯ মাত্রা । 
১। বম-_উদগীরণ, নিঃসারণ। পরএ__পড়ি- 

তেছে। ছরবার-_ছূর্বার | 

২। তরজ- তঙ্জন, 

করিতেছে। পড়__পড়িল। 
১-২। রজনী কজ্জল নিঃসারণ করিতেছে, ভীম 

ভুজঙ্গ, ছূর্ববার কুলিশপাত হইতেছে। গর্জনে মনে 
ত্রাস সমুৎপন্ন করিয়া মেঘ কুঁপিত হুইয়া বারি বর্ষণ 
করিতেছে ; অভিসারে সংশয় পড়িল। 

'৩। ছড়ইতে--ত্যাগ করিতে । 
হউক। বরু--বরং, ভাল। 

৩-৪। সজনি, বচন ছাড়িতে (প্রতিশ্রতি ভঙ্গ 
করিতে) আমার লজ্জা হয়। যাহা হইবে, ভাল 

্রস্ত। বরিস_ বর্ষণ 

হোঅউ-_ 



১৮৪ 

তাহাই হউক, আমি সকল অঙ্গীকার করিব, আজ 
মনে সাহস দিলাম । 

৫। লেখ--গণনা | পরতেখ--প্রতাক্ষ ৷ 

ওল-_ওর, সীমা। ৬ | হরিনবহ_-কলঙ্কবহ | 

থোল- ঘোড়া, "অল্প । 

৫-৬। আপনার অহিত গণনা ( ভবিষ্যতের 

ঘটনা ) প্রত্যক্ষ কহিতে হৃদয়ের সীমা পাই না (আপ- 

নার অমঙ্গল বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না), চাদ 

কলঙ্ক বহন করে, রাহুর কবল সহা করে, (কিন্তু) 

প্রেমের পরাভব অল্প ( সহ করে না )। 

ণ। বেধিল-স-বেড়িল। নেপুর- নূপুর । 
৭-৮। চরণে ফণী বেষ্টন করিল, ধনী হিত করিয়া 

মানিল, নুপুর রোল করে না। সুন্দরি, তোকে 

জিজ্ঞাসা করি, আমাকে সত্য বলিস্, স্নেহের সীমা 

কতদূর ( প্রেমের জন্য কতদূর সহা করা যায় )? 

৯। ঠামহি-_এক স্থানেই। 'রহিঅ-_থাকি। 

ঘুমি-ঘুরিয়।। দিগমগ--ডগমগ, লোলায়মান। 

১০ তাবে--তাবৎ। জাইহ--মায় | জাবে-_- 

যাঁবৎ। উপজ্ু--উৎ্পন্ন ভয়। িনেহ-_ন্নেহ, প্রেম । 

৯-১*। এক স্থানেই ঘুরিয়! ঘুরিয়া থাকি (ঘুরিয়া 

ঘুরিয়া এক স্থানেই ফিরিয়া আসি), সন্দেহ উৎপন্ন 

হুইয়া (চিত্ত) দোলায়মান হয়। হরি হরি! শিব 

শিব! যাবৎ না প্রেম উৎপন্ন হয় তাবৎ প্রাণ যায় 

( প্রেম হইবার পূর্বেই যেন প্রাণ যায় )। 
১১-১২। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, শুন শুচতুরে, 

গমনে বিলম্ব করিও না । রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ 

সকল কলার অবলম্বন । 

২৯৫ 

(মাধবের উক্তি) 

কাঁজরে সাজলি রাতি। 

ঘন ভএ বরিসএ জলধর পানি ॥ ২। 

বরিস পয়োধর ধার । 

দুর পথ গমন কঠিন অভিসার ॥ ৪। 

বিস্যাপতি। 

জমুন ভয়াউনি নীরে। 
আরতি ধসতি পাউতি নহি তীরে ॥ ৬। 

বিজুরী তরঙ্গে ভরাই । 

তে ভল কর জৌ পলটি ঘর জাই ॥ ৮। 

ঝাঁখথি দেব বনমালী | 

এহি নিদি কোনে পরি আউতি গোয়ালী ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি বানী । 

তোভন' তহ কাহু, নারি সয়ানী ॥ ১২। 
তালপত্রের পু-খি। 

১। সাঙজলি--সাজিল। 

২। ভঞহইয়।। পাতি--পংক্তি। 

১-২। রাত্রি কাঁজলে সাঁজিল» মেঘমালা ঘন 

হইয়া বর্ষণ করিতেছে । 

৩-৪। মেঘ ধার! বর্ষণ করিতেছে, দূর পথ গমন 

করিয়া অভিসার কঠিন। 

৫। ভয়াউান-_ভয়ানক, ভয়জনক। 

৬। ধসতি--পড়িবে। পাউতি-_পাইবে। 

যমুনার জল ভয়ানক, অনুরাগ আতিশয্যে 

(যদি তাহাতে ) পড়ে ( বেগে প্রবেশ করে) তীর 

পাবে না (উত্তীর্ণ হঈতে পারবে না )। 

৭] ডেরাই-_ডরায়, ভয় পায়। 

৮। তৌ-_তবে, তাহা হলে । ভল কর-_ 

ভাল করে, ভাল হয়। জে _য্দি। পলটি-__ফিরিয়া। 

৭-৮। বিদ্যুৎ তরঙে ভয় পায়, যদি ঘরে ফিরিয়! 

যায় তাহ! হইলে ভাল হয়। 

৯| ঝাখখি--শোক করিতেছে, বিষাদপূর্বাক 

ভাবিতেছে। 

১০। কোন পরি-_-কেমন করিয়৷। আউতি-_. 
আসিবে । গোয়ালী_-গোয়ালিনী, এগাপরমনী। 

৯-১০। দেব বনমালী বিষাদপূর্বক ভারবিতেছে, 
এই রাত্রে গোপী (রাধা) কেমন করিয়া 

আসিবে? 
১২। তোহছই--তোর। তহ-_হইভে, অপেক্ষা । 

৫-৬। 
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১১-১২। বিষ্ভাপতি (এই) কথা কহিতেছে, ৫-৬। মাধব, তোর পিরীতির (কথা) কি 

কানাই, তোর অপেক্ষা নারী (রাধা ) চতুরা (রাত্রি কহিব, তোর অভিসারে সুন্দরী নারী বাচে না । 

এরূপ ভয়ানক হইলেও সে অভিসারে আগমন ৭-৮। পালে পালে বরাহ, মহিষ, মুগ পলায়ন 

করিবে )। করে, অন্ুরাগিণীকে (রাধাকে ) দেখিয়া ব্যান ভীত 

ডি হইয়! পলায়ন করে। 

রে ৯-১০ | সর্পের (মাথার ) মণি দেখিয়া ভ্রমে ফু 
রউ 

না দা দেয় (আলে! নিভাইয়া দিবার জন্য), কত বার 

88589577581 সর্পিণীর মুখে মুখ লাগিল। 
পাতরে ভৈ গেল দিগর্ভরাতি ॥ ২। ১১-১২। কবিরঞ্জন ( বিদ্যাপতি ) কহে, সম্তোষ 

চরনে বেঢল অহি তে নহি সঙ্ক। কর, আজ গমনে বিলম্ব হইলে দোষ নাই। 

স্বন্দরি হৃদয় নুপুর পুর পঙ্ধ ॥ ৪ এই পদ গীতান্বর দাসের রসমঞ্রীতে আছে। 

কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি। বউ 

তুয় অভিসার ন জীএ বর নারি ॥ ৬। ( বত ) 
৪14 

বরাহ মহিস মুগ পালে পলায়। দিন 

থিিজিররাহিা বাহ তায় ৪ চউদ্দিস ররিসএ জলধর জালা ॥ ২। 
ফনি মনি দীপ ভরমে দেই ফুক। হে মাধব বাহু তরিএ নরি ভাগে। 
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ ॥১০। কতএ ভীতি জৌঁ দু অনুরাগে ॥ ৪। 

কহ কবিরঞ্জন করহ সম্ভোস | বন ছলি একলি হরিণী। 

আজুক বিলম্ব গমনে নহি দোস ॥ ১২। উ রী বাধ কুম্থম সরে পাউলি রজনী ॥ ৬। 

১। পিছর-_পিচ্ছিল। বি্ভাপতি কবি ভানে। 

প্রাস্তরে দিগ্ত্রাস্তি হইয়া গেল। এই পংক্তি বঙ্গীয় তালপত্রের পু*ধি। 

সাহিতাপরিষৎ হইতে প্রকাশিত পুস্তকে এই  ১২। পথে বিকট বিষধর সর্প, চারিদিকে জলধর 
আকারে প্রকাশিত হইয়াছে-পাতরে ভৈগে নদি জাল বর্ষণ করিতেছে । 

গভরাতি, এবং অর্থও অদ্ভুত রূপ হইয়াছে । বিদ্া- ৩। তরিএ_উত্বীর্ণ হয়। নরি- নদী। 

পতির ভাষ! এ দেশে জান! না থাকায় সর্বদাই এইরূপ ভাগে ভাগ্যে । 

ভ্রম হয়। ৪। কতয়--কোথায়। জেৌ--যখন, যদদি। 

১-২। পথ পিচ্ছিল, রাত্রি কজ্জলের ন্তায়। ৩-৪। হে মাধব, ভাগ্যে বাহু ছারা নদী উত্তীর্ণ 
প্রান্তরে দিচ্বম হইয়া গেল। হইল, যদি দৃঢ় অনুরাগ (তাহা হইলে ) ভয় কোথায়? 

৩৭. তে_-তাহাতে। সন্ক__শঙ্কা। ৫। ছলি-_ছিল। 
৩-৪। চরণে অহি বেষ্টন করিল তাহাতে ভয় ৬। পাউষ্জি-_পাঁইল। 

নাই, ুদরীর নূপুরের হৃদয়ে (ভিতরে ) পন্ক পূর্ণ ৫-৬। হুরিনী একাকিনী বনে ছিল, কদর্প ব্যাধ 
হইল। (তাহাকে ) রজনীতে পাইল (রাত্রে হদনের তাড়নায় 
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বিকল হইয়া সকল বিদ্ব বিপদ অতিক্রম করিয়া 
অভিসারে আসিয়াছে )। 

৭-৮ বিগ্যাপতি কবি কহে, রূপনারায়ণ নুপতি রস 

জানে। ৮। পাঠাস্তর- রাজ! সিবসিংহ রূপনরাএন 

লখিম! দেবি রমানে । 

২৯৮ 

(রাধা ও সথীতে কথা ) 

কোমল কমল কাঁঞ্জি বিহি সিরিজল 

' মে! চিন্তা পিআ লাগী। 

চিন্তা ভরে নীন্দে নহি সোঅঞ্চে 

রঅনি গমাবঞ্জে৷ জাগী ॥২। 

বর কামিনি হে কাম পিনারী 

নিসি অন্ধিয়ারি ডরাসী ৷ 

গুরু নিতম্ব ভরে চলহি ন পারসি 

কামক পীড়লি জাসী ॥ ৪। 

সাঞ্চোন মেহ ঝিমি ঝিমি বরিসএ 

বহল ভমএ জল পুরে । 

বিজুরি লতা চক চক মক কর 

ডীঠী ন পসরএ দূরে ॥ ৬। 
নেপালের পৃ'খি। 

১। (রাধার উক্তি ) কাঞ্জি--কেন । মো 

আমার। ২। সোঁঅঞ্চেো-শয়ন করি। গমা- 

বঞ্চো--যাপন করি। 

১-২। বিধাতা ( আমাকে ) কোমল কমল 

€ করিয়া ) কেন স্মজন করিল, প্রিয়তমের লাগিয়া 

আমার চিস্তা। চিন্তাভরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই 
না, রজনী জাগিয়া কাটাই। 

৩। পিআরী- প্রিয়া, অনুরক্ত! । 

তয় পাস্। 

৩-৪। ( সীর উক্তি) হে শ্রেষ্ঠ কামিনি, কামে 

অন্ুরত্ত, অন্ধকার রাত্রে ভর পাও। গুরু নিতম্ব 

ডরাসী-- 

বিদ্তাপতি। 

ভরে চলিতে পার না, কাম কর্তৃক পীড়িত হুইয়া 
যাও। 

৫। সাঞ্জোন--শ্রাবণ। বহল--বহিতেছে । 

ভমএ--ঘুরিতেছে। পৃরে-_প্রবাহ। ৬। পসরএ_ 
প্রসারিত হয় । 

৫-৬। শ্রাবণের মেঘ ঝিমিঝিমি বর্ষণ করিতেছে, 

জল প্রবাহ বহিয়৷ ঘুরিতেছে ; বিহ্যল্লতা চকমক 

করিতেছে, দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হয় না। 

২০৯৯ 

( সথীর উক্তি) 

সখি হে অইসনি নিসি অভিসার । 

তোহি তেজি করএ কে পার ॥ ২। 

ভমএ ভূমঙ্গম ভীম । 

পঙ্কে পুরল চৌসীম ॥ ৪ | 
দিগমগ দেখিঅ ঘোর । 

পএর দিঅ বিজুরি উজোর ॥ ৬। 

স্বকবি বিদ্ভাপতি গাব। 

মহঘ মদন পরথাব ॥ ৮। 

নেপালের পু-থি। 
আভীর ছন্দ । 

২। তেজি-_ছাড়িয়া, ব্যতিরেক। 

১-২। হে সখি, এমন নিশিতে তোমা ছাড়া 

আর কে অভিসার করিতে পারে ? 

৩-৪। ভীম ভূঙজঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে, চারি দিক 

পক্কে পূর্ণ হইয়াছে। 
৫ | দিগমগ- ডগমগ, আন্দোলন, সংশয় | 

৬। পএরস্্পা। 

৫-৬। ঘোর সংশয় দেখিতেছি, বিছ্যতের 

আলোকে পদক্ষেপ করিতেছি । 

৭-৮। স্ৃকৰি বিস্তাপতি গান করে, মদনের 

প্রস্তাব মহার্ঘ | 
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৩০০ ₹ প্রস্থিতাঁসি করভোরু ঘনে নিশীথে 

( সহচরীর উক্তি) প্রাণাধিকো। বসতি ঘত্র জনঃ প্রিয় মে। 

নিসি নিসিঅর তম ভীম ভূমঙ্গম একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে 
জলধর বিজুরি উজোর। নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ | 

তরুন তিমির নিসি তইআও চললি যাসি অমরুশতক। 
৬-৭। বিদ্াপতি কহিতেছে, হে যুবতীশ্রেষঠ, 

সাহস কহা যায় না (অসীম ); লক্ষমীপতি (যিনি ) 

অর্জুন রাজার মনে (হুদয়ে ) বাস করেন, যুবতীর 

গতি আছেন। (অর্জুন রাজা শিবসিংহের বংশীয় 

বড় সখি সাহস তোর ॥ ২। 

স্বন্দরি কওন পুরুষ ধন জে তোর হরল মন 

জস্ত লোভে চল অভিসার ॥ ৩। 

আতর দুতর নরি সে কইসে জএবহ তরি 
এইরূপ অনুমান হয় )। 

আরতি ন করিয় ঝাপ । হিরা 

তোরা অন্ধ পচসর তে তোহিনহিডর 

মোর জদয় বরু কাপ ॥ €। র্ 

তনইবিজঞপতি  শরেবর জউবতি তি 
সাহস কতহি নজাএ। রীতি 

শছয় জুবতি গতি কমল] দেবি পতি 685 

মন বস অরঙ্গন রাএ ॥ ৭। ৬২ সিরা 

১। নিসিঅর--নিশাচর। নিফল ভেলি জুবতী। 
২। তরুন-_দ্দিতীয় অবস্থা, 'প্রবল। হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি 

ত্র রর (9) ভীম ভজঙ্গ : ১-২। রাত্রে নিশাচর (9) ভীম তজঙ্গ ভ্রমণ পলটলি নহি দৃতী ॥ ৪। 
করিতেছে, মেঘে উচ্জ্রল বিছাৎ, রাত্রি প্রবল অন্ধকার, 
তথাপি তুই চলিয়া যাইতেছিস্, সখি তোর বড় সাজি অভিসারা পড়ি অন্ধকারা 
সাহস। উগি জন্ম জা ভোরা। 

৩। কওন-_কোন। আরতি বের জঞ্চে৷ হো মের! 

দন্দরি, কোন ধন্য পুরুষ তোর মন হরণ করিল, লাখ গুন স্থখ খোরা ॥ ৬। 

যাহার লোভে অভিসারে চলিলি ? নেপালের পু'খি। 

৪। আতর-_ অন্তর, দূরে । চুতর- দুস্তর। ১। পচসর-_পঞ্চশর, মদন। সিন- সেনা । 

নরি- নদী । জএবহ-__যাইবে। ঝাপ- গোপন । ২। ঘটা-_অপরাধী,' যাহার ক্রটা হইয়াছে। 

৫€। অছ-আছে। বরু-_বরং। ১-২। রিপু পঞ্চখর অবসর জানিয়া সব সেনা 

৪-৫| মধ্যে ছুস্তর নদী, সে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ সাজাইয়াছে। শুন্য পথ দেখিয়া, মনোরথের ক্রুটী 

হইয়া যাইবে? আরতি (অনুরাগ) গোপন করিও না। (নিক্ষলতা) জোনিয়া) কে জানে আজ কি হইবে! 
তোর পঞ্চশর আছে (মদন তোর সহায়) সেই ভন্ ৪। হরি হরি হরি-হায়, হায়, হায়! পল- 

তোর ভয় নাই, কিন্ত আমার হৃদয় কীপিতেছে। টলি--ফিরিল। 



১৮৪ 

৩-৪। যুবতী নিক্ষল (বিফলমানস) হইল। হায়, 

হায়, হায়, রাত্রে হরিকে ত্যাগ করিয়া! হেরির নিকট 

হইতে) দৃতী ফিরিল না। 
«| সাজি- সাজিয়াছে। 

৬। মেরা-_মিলন। 

৫-৬। অন্ধকার পড়িতেই সেম্ধার সময় হঈতেই) 

অভিসারে সাজিয়াচে, তোর না উদয় ভইয়া যায় 

সেদ্ধ্যার সময় সাজিয়া অভিসারে আসিয়াছে, কিন্ত 
মাধব এ পধ্যস্ত আসে নাই। এইরূপে না প্রভাত 

হইয়া! যায়)! অনুরাগের কাঁতরতার সময় যদি মিলন 
হয় (তাহা হইলে) লক্ষগুণ স্থখও অল্প (বিবেচনা হয়)। 

৩৩ ২ 

(রাধার উক্তি ) 

হিমকর কিরণ হিম অনিবার। 

দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার ॥ ২। 

চললি রমনি ধনি আকুল চীত। 

সঙ্কেত কেলি নিকৃণ্জে উপনীত ॥ ৪। 

ন দেখি তহি বর নাগর কান। 

কাতর অন্তর আকুল পরান ॥ ৬। 

গুরুজন নয়ন পাশগন বারি । 

আওল কুলবতি চরিত উদ্বারি ॥ ৮। 

ইথে যদি ন মিলল সে বর কান। 

কহ সখি কৈসনে ধরব পরান ॥ ১০। 
কহ কবিশেখর সুন্দরি রাহি । 

ধৈরজ ধর হম আনব যাহি ॥ ১২। 
পদকল্পতরু। 

২। বিথার- বিস্তার। 

€ | উহি---তথায়। 

৭। পাঁশগন বারি-_-পাশ সমূহ নিবারণ করিয়া। 

৮। কুলবতী চরিত্র উদঘাটন করিয়! (কলঙ্কিত 
করিস়্া) আসিলাম। 

+২। যাহি-_যাইয়!। 

বিগ্যাপতি। 

৩৩০৩ 

(রাধার উত্তি ) 

নিম মন্দির সৌ পঅ দুই চারি। 
ঘন হন বরিস মহী ভর বারি ॥ ২। 

পথ পীছ্ছর বড় গরু নিতম্ব । 

খস কত বেরি নহী অবলম্ব ॥ ৪। 

বিজুরি ছটা দরসাবএ মেঘ । 

উঠএ চাহ জল ধারক থেঘ ॥ ৬। 

এক গুনে তিমির লাখ গুনে ভেল। 

উতর দখিন ভান ছুর গেল ॥ ৮। 

এ হরি জানি করি মোকে রোস। 

আভূুক বিলম্ব দইব দিঅ দোস ॥ ১০। 
তালপত্রের পুখি। 

১। পঅ-- পদ । 

১-২। নিজ গৃহ হঈতে ছুই চাঁরি পদ (আসিতেই) 
ঘন বৃষ্টিধারা পতিত হতে লাগিল, ধরণী জলে পূর্ণ 
হইল। 

৩। পীছর--পিচ্ছিল। গরুঅ-_গুরু। 

৪। খস--পড়ি। 

৩-৪। পথ বড় পিচ্ছিল, নিতম্ব গুরু, কতবার 

পড়িয়া যাই, অবলম্বন নাই । 
৫ | দরসাবএ- দেখায় । 

৬। থেঘ-_অবলম্বন। 
৫-৬1 বিদ্যুৎ ছটা মেঘ দেখায়, জলধারের অব- 

লম্বনে উঠিতে চাই । 
৭-৮। গ্রকগুণ তিমির লক্ষগুণ হইল, উত্তর 

দক্ষিণ জ্ঞান দূর হইল। 

১০। দইব-_-দৈব | 

৯-১*। হে হরি, জানিয়! আমার প্রতি রাগ 

করিও, আজিকার বিলম্বের জন্য দৈবকে দোষ দিও। 

এই পদ কীর্তনানন্দেও আছে। 

মি 



বিদ্াপতি। 

৩৩৪ 

(রাধার উক্তি) 

গমনে গমাউলি গরিম। 

অগমনে জিবন সন্দেহ | 

দিনে দিনে তনু অবসন ভেল 

হিমকমলিনি সম নেহ ॥ ২। 

অব ন স্থমরহ মধুরিপু 

কি করতি সুন্দরি নাম । 

বিনু দোষ মোহি বিসরলহ 
কহিনী রহতি বন্ধ ঠাম ॥ ৪1 

একদিস কাহু, অওকাদিস 

স্ববিতত বংস বিসালা । 

দুই পথ চঢ়লি নিতশ্থিনি 

সংসঅ পড়, কুলবালা ॥ ৬। 

পাঁচবান অতি আতএ 

ধৈরজে করু মন থিরে। 
আচরে মুহ দএ কাদএ 

ঝাখ নয়ন বহ নীরে ॥ ৮। 
রাগতরঙ্গিণী। 

গোপীবল্লভ ছন্দ । ২১ হইতে ২৫ মাত্রা! । 

১। গমাউলি_-হারাইলাম। গরিমা-_-গৌরব 

কুলশীল গৌরব)। অবসন-_অবসন্ন। 
২। হিমকমলিনি সম নেহ--হিম ও কমলিনী 

তুল্য ন্গেহ, অর্থাৎ শিশির বা তুষারপাতে কমলিনী 

যেরূপ স্নান হইয়া যায়। 
১-২। গমনে অভিসারে গমন করিয়া) কুলশীল 

গৌরব হারাইলাম। অগমনে (গমন না করিলে ) 

জীবন সংশয়। দিনে দিনে তম্থু অবসন্ন হইল) 

তুষারের (সহিত) কমলিনীর যেমন স্নেহ (বিপরীতার্থে) 

(আমাদেরও সেইকপ প্রণয়)। (তুষার স্পর্শে কমলিনী 

যেমন মান ও মৃতপ্রায় হয় শ্ামের জন্ত আমার তনুও 

সেইরূপ অবসন্ন হইয়াছে )। 
২৪ 

১৮৫ 

৩। অবন-_-এখনও। আ্ুমরহ--শ্মরণ করে। 

মধুরিপু- মধুস্থদন | করতি--করিবে, করি- 

তেছে। 

৪। মোহি-_ আমাকে । বিসরলন'-_বিস্বৃত 

হইল। কহিনী-_কাহিনী, কথা। রহতি-_রহিবে। 

ঠাম--ঠাই, স্থান । 

৩-৪। এখনও মধুস্দন আমাকে স্মরণ করে না, 

(আমার) সুন্দরী নাম |ক করিবে? (লোকে আমাকে 

সুন্দরী বলে; নায়িকা সুন্দরী হইলে নায়ক তাহাকে 

বস্থাত হইতে পারে না ইহাই সকলের বিশ্বাস, কিন্ত 

মধুস্থদন যখন আমাকে ভুলিয়াই রহিলেন তখন 

আমার সুন্দরী নামের কি সার্থকতা হইল)? বিনা 

দোষে আমাকে 1বস্থুত হইল (এই) কাহিনী (কথা) 

অনেক স্থানে রহিবে। 

৫। দিস_-দিকে। কাহ__কানাই। অওকা- 

দিস__অপর দিকে। সুবিতত-_সুবিদিত। িসাল! 
--মহৎ। 

৬। চট়লি---চড়িল, আরোহণ করিল। 

পড়,_পড়িল। 
৫-৬। একদিকে কানাই অপর দিকে স্থুবিদিত 

উচ্চ বংশ (রাধা রাজকুমারী )। দ্ুই পথে আরোহণ 

করিয়া নিতশ্থিনী কুলবালা সংশয়ে পড়িল। *গ্তাম 

রাখি কি কুল রাখি”। 

৭। পাচ বান কন্দপ। আতএ--দহন করে, 

সম্তপ্ত করে। থিরে-স্থির। 
৮। ঝাঁখ শোকাকুল। 

৭৮। পঞ্চবাণ অত্যন্ত সন্তপ্ত করিতেছে ধৈধ্য 

(ধারণ করিয়া) মন স্থির কর। অঞ্চলে মুখ দিয়া 

কাদে, শোকে চক্ষে অশ্রু বহিতেছে । 
হম্তলিখিত প্রাচীন পু'থিতে এই পদের নীচে টীকা 

আছে-_পইতি বিদ্যাপতেঃ।” 



১৮৬ 

৩৪৫ 

(রাধার উক্তি ) 

পইরি মোঞ্েে অইলিছ' তরনি তরঙ্গ । 
পথ লীঘল সাএ সহস ভূঅঙ্গ ॥ ২। 

নিসি নিসাচর সঞ্চর সাথ। 

ভাগে ন মোহি কেনু ধইলিহু হাথ ॥ ৪। 

এত কএ অইলিহু' জীব উপেখি। 

তইঅও ন ভেলে মোহি মাধব দেখি ॥ ৬। 

তহ্নি নহি পঢ়লিএ মদনক রীতি । 

পিস্ুনক বচনে কইলি পরতীতি ॥ ৮। 

দৃতী দম্পতি ছুঅও অবোধ । 

কাজ আলস দুহু পরম বিরোধ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থন বরনারি। 

ধৈরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১২। 
১। পইরি-সম্তরণ করিয়া। অইলিহ'ঁ_ 

আসিলাম। তরনি-_যমুন| । 

২। সাএ-শত। লীঘল-_লঙ্ঘন করিলাম । 

১-২। আমি যমুন! তরঙ্গ সম্তরণ করিয়া আসিলাম, 

পথে শত সহজ ভূজন্গ লঙ্ঘন করিলাম। 

৩। সঞ্চর-_-সঞ্চরণ করিতেছিল। 
৪। মোহি__আমার। ধইলিহু--ধরিল। 

হাথ--হাত। 

৩-৪। নিশীথে নিশাচর ( আমার ) সঙ্গে সঞ্চরণ 

করিতেছিল। ভাগ্যে কেহ আমার হাত ধরে নাই। 

& | কই-_করিয়া। জীব__জীবন। উপেখি-_ 

উপেক্ষিয়া 
৬। তইঅও-_তবুও, তথাপি । দেখি দেখা। 

€-৬। এত করিয়া জীবন উপেক্ষা করিয়া 

আসিলাম, তবুও আমার মাধব দেখা হইল না 

(মাধবের সহিত দেখা হইল না )। 
কথিত সময়ে হরি রহহ ন যযৌ বনং। 
মম বিফলমিদমমল রূপ যৌবনং ॥ 

গীতগোবিন। 

বিদ্ভাপতি । 

৭। তঙ্কি--তিনি। মদনক- মদনের | 

৮। পিস্থনক-_খলের। কয়লি-সকরিলেন। 

পরতীতি-- প্রতীতি। 

ণ-৮। তিনি মদনের নিয়ম পড়েন নাই, খলের 

কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন । 

৯। দম্পতি- নায়ক ও নায়িকা, প্রণয়ী যুগল। 

৯-১০। দূতী ও দম্পতি, উভয় অবোধ) কাজ 
এবং আলগ্গে পরম বিরোধ। 

১২। ধৈরজ-_ধৈধ্য । মিলত--_মিলিবে। ধৈর্য 

করিয়া থাক, মুরারি মিলিবে। 

ভনিতার পাঠাস্তর আছে-_ 

ভনই বিগ্যাপতি ধৈরজ সার। 

পরহাথ কাজ সিথিল বিচার ॥ 

৩০৬ 

(দৃূতীর উক্তি) 

কুস্থমে রচিত সেজ৷ দীপ রহল তেজা 

পরিমল অগর চন্দনে। £ 

জবে জবে তুঅ মেরা নিফলে বহুলি বেরা 

তবে তবে পীড়লি মদনে ॥ ২। 

মাধব তোরি রাহী বাসক সজ ৷ 

চরণ সবদ জানে চৌদিস আপএ কানে 

পিআ৷ লোভে পরিনতি লজা৷ ॥ ৪। 

স্থনিঅ স্বজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে 

জনি বন পইসল হরী। 

সে তুঅ গমন আসে নিন্দ ন আবে পাসে 

লোচন লাগল দেহরী ॥ ৬। 
নেপালের পু'খি। 

১। সেজা- শয্যা । তেজা- প্রজ্লিত। 

অগর- _অগুরু । ২। বহলি-_-বহিল। বেরা--সময়। 

১-২। কুন্থমে রচিত শয্যা, দীপ প্রদদীপ্ত রহিল, 

অগুরু চন্দনের পরিমল। যখন যখন তোর মিলনে 



বিগ্ভাপতি। 

(মিলনের আশায় ) সময় নিক্ষল বছহিল তখন তখন 

মদন কর্তৃক গীড়িতা হইল । 
৩। বাসক সজা-_বানকসঙ্জা, যে নারী বেশভূষা 

করিয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করে। ৪। 

আপএ- অর্পণ করে । পরিনতি-_ পূর্ণ, অর্থাৎ শেষ। 

৩-৪। মাধব, তোর রাধা বেশভূষা করিয়া তোর 

আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । চরণ শব্দ জানিয়া 

(মনে করিয়! ) চারিদিকে কান দেয়, প্রিয়তমের 

( মিলন ) লোভে লজ্জা পরিণত ( সমাপ্ত ) হইয়াছে । 

৫ | চুঁকএ_ভুলিয়া যায়। পইসল-_ প্রবেশ 

করিল। হরী-হরি। ৬। দেহরী--বহির্বাটার 

দ্বার, দেউড়ি। 

৫-৬। সুজনের নামে (এই) শুনি, নির্দিষ্ট 

সময়ে স্থান ভুলিয়া যায় না (প্রতিশ্রুত সময় মত 
নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয় ); যেন বনে (কুগ্জবনে ) 

হরি প্রবেশ করিল (কোন শব্ধ গুনিলেই রাধার মনে 

হয় হরি কুপ্তবনে আসিতেছে )। তোর গমনের আশায় 

তাহার নিকটে নিদ্রা আসে না, চক্ষু বাহিরের ঘারে 

লাগিয়া থাকে ( সর্বদা তোমার পথ দেখে )। 

৩৬৭ 

(দৃতীর উক্তি) 

জাগল জামিক জন চউদিস গরজ ঘন 

সাস্্ব নহি তেজএ গেহা রে। 

তইও সে চললে বুধিবলে কউসলে 

এত বড় তোহর সিনেহ! রে ॥ ২। 

এ হরি তোহর খৈরজ জত সে সবে কহব কত 

ধনি গেলি সূন সকেতা রে। 
জদি ন অএলা হে তোহে ধনি সে কহলি কোহে 

থোইআ! গেলি মালতি মালারে ॥ ৪। 

সগরি রঅনি জাগি তুঅ দরসন লাগি 

তরুতর তিতলি বাল! রে। 

১৮৭ 

ভনই বিষ্ভাপতি হ্বম বর জউবতি 

নীন্দ জগইতে সন্দেহ! রে ॥ ৬। 
তালপত্রের পু-খি। 

১। জাগল-_জাগিয়। আছে। জামিক জন-_ 

প্রহরের ব্যক্তি, প্রহরী । সাম্থ-_শ্বশ্। ২। বুধিবলে 

_ বুদ্ধি বলে। 

১-২। প্রহরী জাগিয়া আছে, চারিদিকে মেঘ 

গঞ্জন করিতেছে, শ্বশ্ধু গৃহ ত্যাগ করে না (শাশুড়ী 

রাধার ঘরে রহিয়াছে ); তথাপি সেবুদ্ধিবলে কৌশলে 

চলিল, এত বড় তোর স্নেহ! 

৩। খৈরজ-স্থ্্যে। সঁকেতা_ সঙ্কেত স্বান। 

৪। কোহে-__কাহে, কেন। থোইআ-_ুইয়া। 

৩-৪। হেহুরি, তোর যত ধৈর্য সেসব কত 

কহিব! ধনী শূন্য সঙ্কেত স্থানে গেল। যদি তুমি 

আসিলে না, ধনীকে বলিলে কেন, মালতি মাল! খুইয়া 
গেলে (কেন) 

€। তিতলি-__ভিজিল। ' 

৫-৬1 তোর দর্শনের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়! 

বালা তরুতলে ভিজিল। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, শুন 

যুবতীশরষ্ঠ, নিদ্রা হইতে জাগিতে সন্দেহ ( বোধ হয় 

মাধবের নিদ্রা! ভঙ্গ হয় নাই )। 

৩৬৮ 

(সখীর উক্তি) 

কহ কহ স্থুন্দরি ন কর বেয়াজে। 

পুরুব স্ুকৃত কেদহু পাগল 

মদন মহাসধি কাজে ॥ ২। 

মগমদ তিলক অগর অনুলেপিত 

সামর বসন সমারি | 

হেরহ পছিম দিশ কখন তোয়ত নিশ 

গুরুজন নয়ন নিহারি ॥ ৪1 

বিন্ু কারন গৃহ করহ গতাগত 

মুনি নয়ন অরবিন্দ] । 



১৮৯ 

জতি পুলকিত তনু বিহসি অকামিক 
জাগি উঠলি সানন্দা ॥ ৬। 

চেতন হাথ লাথ নহি সম্ভব 
বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজ। শিবসিংহ রূপনরায়ন 

সকল কলারস জানে ॥॥ ৮। 

মিথিলার পদ্দ। 

২। কেদছ__কেহ কি। 

১-২। সুন্দরি, ছলনা করিও না, কেহ কি 

(কোন পুরুষ ) পূর্ব সুরত (ফলে ) মধনের কাজে 

মহাসিদ্ধি পাইল? (তুমি যাহার প্রতি অনুরক্ত 

হইয়াছ ও যাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছ সে পূর্ব জন্মের স্ুকৃত ফলে তোমাকে 
পাঁইবে )। 

৩। অগর-অগুরু। সামর__নীল, কৃষ্ণ। 

ষমারি-_-সন্মূত করিয়া» উত্তমরূপে পরিধান করিয়া । 
91 পছিম--পশ্চিম। 

৩-৪। মৃগমদ্দ তিলক অগুরু অনুলেপন করিয়া 

নীল বসন উত্তম রূপে পরিধান করিয়া, গুরুজনের চক্ষু 

দেখিয়া! (তাহারা কিছু সন্দেহে করিতেছেন কি না 

জানিবার জন্য ), পশ্চিম দিকে দেখিতেছ কখন নিশ৷ 

হইবে। 
৫। গতাগত-_গমনাগমন | মুনি--বুজিয়া। 

৬। অকামিক-_-অকারণে। সানন্দা--দানন্দে। 

পুলকিত-_রোমাঞ্চিত। বিহসি, বিহসি-_অল্প 

হাসিয়া, শ্মিতমুখে। 
৫-৬। নয়ন কমল ( লজ্জায় ) মুদ্রিত করিয়৷ গৃহে 

গমনাগমন করিতেছ; তন্ম অতি পুলকাঞ্চিত, 

অকারণে অল্প হাসিয়া ( শয্যা হইতে ) সানন্দে জাগিয়! 

উঠিতেছ। 
৭। চেতন-_বাহাঁর চেতন আছে, চতুর । 

হাঁথ-_হাতে, নিকটে। 
৭-৮। বিভাপতি কবি কহিতেছে, চতুরের নিকট 

লাথ (ছলনা ) সপ্ভব নহে (সথী চতুর, তাহাকে 

, বিস্তাপতি | 

ছলনা করিয়া প্রতারিত করিতে পারিবে না); 

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস জানেন । 

৩৬৯ 

(রাধার উক্তি ) 

সখি হে আজ জাএব মোহী। 

ঘর গুরুজন ডর ন মানব 

বচন চুকব নহী ॥ ২। 

টাদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব 

ভূষন কএ গজমোতী । 

অগ্রন বিভুন লোচন জুগল 

ধরত ধবল জোতী ॥ ৪। 

ধবল বসনে তনু ঝপাওব 

গমন করব মন্দা । 

জইও সগর গগনে উগত 

সহসে সহসে চন্দ! || ৬। 

ন হমে কাক ডীঠি নিবারবি 

ন হম করব ওতে। 

অধিক চোরী পর সঁও করিঅ 
এহে সিনেহক লোতে | ৮ | 

তনে বিষ্ভাপতি স্থুনহ জুবতি 

সাহসে সকল কাজে । 

বুঝ সিবসিংঘ রস রসময় 
সোরম দেবি সমাজে ॥॥ ১০। 

রাগতরজিণী। 

শ্ররসন্দীপন কোডার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাঝ্রা। 

প্রত্যস্তর ১১ মাত! । 

১। মোহী--আমি। ২। ঢুকব--চুকিব, 

রষ্ট হইব। 
১-২। হে সখি, আজ আমি বাইব। ঘরে 

গুরুজনের ভয় মানিব না, বাক্যতুষ্ট হইব না। ( যখন 
যাইতে অঙ্গীকার হরিয়াছি তখন নিশ্চিত যাইব )। 



বিদ্ভাপতি। 

৩। কএ-করিয়া। ৪) বিহুন-_বিহনে। 

৩-৪। চন্দন আনিয়া আনিরা অঙ্গে লেপন 

করিব, গজমুক্তার ভূষণ করিব । অঞ্জন বিহনে লোচন 

যুগল ধবল জ্যোতি ধরিবে ( অতএব চক্ষে অঞ্জন দিব )। 

৫। ঝপাঁওব__ঢাকিব। মন্দাঁ-ঘীরে। 

৬। সগর- সমস্তভ। সভসে-সহশ্র। 

৫-৬। শুভ্র বসনে তন্তু আবরণ করিব, যগ্তপি 

আকাশ জুড়িয়৷ সহ সহস্র চন্দ্র উদত হয় ( তথাপি) 

ধীরে ধীরে গমন করিব। (বহু চন্দ্র গগনে উদ্দিত 

হইয়া যগ্তপি পৃথিবী আলোকিত হয় ভাহা হইলেও 
আমি শুভ্র বসন ধারণ করিব, আম্মগোপনের জন্য 

নীল অথব! কৃষ্ণ বাস ধারণ করিব না । দ্বীরগতি 

গমন করিব, ভয়ে অথবা আত্মগোপনের তরে বেগে 

গমন করিব না )। 

৭। কানক-_কাহারও। ভীঠি-_দৃষ্টি। 
ওতে--ওত, গোপন, অগ্তরাল। 

৮। চোরী--গুপ্তপ্রেম। সও--হইতে। 

এহে--ইহাই। সিনেহক-_ প্রেমের । লোতে-_ 

লোপত্র, অপহৃত সামগ্রী । 

৭৮1 আমি কাহারও দৃষ্টি নিবারণ করিব না, 
আমি গোপন (ও) করিব না। পরের নিকট 

হইতে অধিক চুরী করিবে, ইহাই প্রেমের অপহৃত 
ধন। 

১*। সোরম--স্থুরমা, শিবাসংহের পত়ী। 

সমাজে- সঙ্গে । 
৯-১* | বিগ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতি, সাহসে 

সকল কাজ (সিদ্ধ হয় )। রসময় শিবসিংহ সুরমা 

দ্বেবীর সহিত রস বুঝেন । 

৩১৬ 

(ছুতীর উক্তি) 
আজ পুনিমা তিথি জানি মোয়ে এঁলিহু 

উচিত ভোহর অভিসার । 

১৮৯ 

দেহ জোতি সসি কিরণ সমাইতি 

কে বিভিনাবয় পার ॥ ২। 

স্ন্দরি অপননু হৃদয় বিচারি | 

আখি পসারি জগত হম দেখল 

কে জগ তুয় সনি নারি ॥ ৪। 

তোহে জন্নু তিমির হীত কয় মানহ 

আনন তোর তিমিরারি। 

সহজ বিরোধ দূরে পরিহর ধনি 
চল উঠি জতয় মুরারি ॥ ৬। 

দূতী বচন হীত কয় মানল 
চালক ভেল পচবান। 

হরি অভিসার চললি বর কামিনী 

বিদ্ভাপতি কবি ভান ॥ ৮। 

রাগতরঙ্গিণী। 

১। মোয়ে_আমি। খ্রলহু-_আঁসলাম। 

২। সসি--শশী। সমাইতি_-প্রবেশ করিবে। 

বিভিনাবয়--বতিম্ন করিতে, প্রভেপ বুঝিতে। 

১-২। আজ পুর্ণিম! তিথি জানিয়৷ আমি আসিলাম 

(আজ) তোর অভিসার (করা) উচিত। দেহ 

জ্যোতি শখাকিরণে প্রবেশ কাঁরবে, কে বিভিন্ন করিতে 

( গ্রভেদ বুঝিতে ) পারিবে ? ( তোমার দেহের কাস্তি 

জ্যোৎন্নাতুল্য » পূর্ণচন্ত্রের জ্যোৎন্গায় তাহা! মিশিবে, 
কেহ প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না, অতএব তোমাকে 

চিনতে পারিবে না)। 

৪। পসারি--প্রসারিত করিয়া । সনি--তুল্য। 

৩-৪। স্থন্দরি, আপনার হৃদয়ে বিচার করিয়া 

জগতে চক্ষু প্রসারিত করিয়া (সমস্ত জগতে ) 

দেখিলাম, জগতে তোর তুল্য নারী কে? 
৫। জনু--না। হীত-_হিত। 

৬) সহজ--স্বাভাবিক | জতয়--যেখানে। 

৫-৬। তুই তিমিরকে মঙ্গল করিয়! মানিস্ না, 
তোর মুখ তিমিরারি (তোর মুখ চন্্রতুল্য তিষিরকে 



১৯৩ 

নাশ করে, অতএব অন্ধকারে গমন করিলে তোকে 

সকলে দেখিতে পাইবে ), ধনি, স্বভাবের বিরোধ 

(অন্ধকারের এবং আলোকের শ্বভাবসিদ্ধ বিরোধ ) 

দুরে পরিত্যাগ কর্, উঠিয়া যেখানে মুরারি ( সেখানে ) 
চল্। 

৭-৮। দুতীর বচন হিত করিয়া মানিল, পঞ্চবাণ 

কন্দ্প চালক হুইল। বিগ্তাপতি কবি কহিতেছে 

কামিনীশ্রেষ্ঠ হরি অভিসারে চলিল। 

৩১১ 

(সখীর উক্তি ) 

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি । 

টাদকিরণ জগমণ্ডল লাগি ॥ ২। 

সহুএ ন পারয় নব নব নেহ। 

হেরি হেরি সুন্দরি পড়লি সন্দেহ ॥ ৪। 

কামিনি কয়ল কতক পরকার। 

পুরুষক বেশ কয়ল অভিসার ॥ ৬। 

ধশন্মিল লোল ঝুট করি বন্ধ। 

পহিরল বসন আন করি ছন্দ ॥ ৮। 

অন্বরে কুচ নহি সম্বরু ভেল। 

বাজন যন্ত্র হৃদয় করি লেল ॥ ১০। 

এসন মিলল কুক মাঝ । 

হেরি ন চিহ্ুই নাগর রাজ ॥ ১২। 

হেরইত মাধব পড়লহি ধন্দ। 

পরশি ভাঙ্গল হৃদয়ক দন্দ ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্যাপতি স্থন বর নারি। 

দুধ সমুদ জনি রাজ মরালি ॥ ১৬। 

১। পুরজন--নগরবাসী। জাগি--জাগিয়া 

রহিয়াছে। 
১-২। এখনও রাজপথে নগরবাসীরা জাগিয়া 

রহিয়াছে, চন্ত্রকিরণ জগৎ মগ্ডলে লাগিয়! রহিয়াছে 

(জ্যোৎগায় সমত্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছে )। 

বিস্যাপতি। 

৪। সন্েহ-_-সংশয়, যাতনা । 

৩-৪। নুতন প্রেমে গৃহে থাকিতে শাস্তি হয় না 

দেখিয়৷ দেখিয়া (চন্দ্র কখন অন্তমিত হয় তাহার 

অপেক্ষা করিয়া ) সুন্দরী সংশয়ে পড়িল (তাহার 

অত্যন্ত যন্ত্রণা হইল )। 
€ | কতহঁ--কতই। পরকার-্পপ্রকার, 

উপায়। 

৫-৬। কামিনী কতই উপায় করিল, পুরুষের 

বেশে অভিসার করিল। 

৭। ধন্মিল_-ধন্সিল্ল,। খোঁপা ; গীতগোবিন্দে-_ 

সাকৃতন্মিতমাকুলাকুলগলদ্বন্মিলরমুল্লাসিত । ধন্মিল্ল__ 

কেশ; শূঙ্গারতিলকেঁ-বাই দ্বৌ চ মৃণালমাস্তকমলং 

-.* নেত্র সফরং ধান্গ্লশৈবালকম। লোল-_শিথিল, 

আলুলায়িত। ঝুট-_ঝুঁঢী, চুড়া। 

৮। পহিরল--পরিধান করিল। আন--অন্ত । 

ছন্দ-__ছাদ। 

৭৮। মুক্তবেণী (পুরুষের মত) চূড়া করিয়া 

বাধিল; পরিধেয় বস্ত্র অন্ত ছাদ করিল ( পুরুষের মত 

করিয়৷ পরিল )। 

৯। সম্বরু__সম্ধ ত, সামলান, আৰৃত। 
৯-১৯ | (পুরুষের মত করিয়া বস্ত্র পরাতে ) 

বসনে পয়োধর আবৃত হইল না, (অতএব) বাধন 

যন্ত্র বক্ষে করিয়া লইল। 

১১-১২। এমন করিয়া (এই বেশে) কুজজের 

মাঝে মিলিল ( উপনীত হইল ); নাগররাজ দেখিয়া! 

চিনিতে পারিল ন1। 

১৩। পড়লহি ধন্দ-_সংশয়ে পড়িল। 

১৩-১৪। দেখিয়া মাধব সংশয়ে পড়িল) স্পর্শ 

করিয়া হৃদয়ের বিবাদ ভাঙ্গিল (তখন চিনিতে 

পারিল )। 

১৫-১৬। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, 

ছুগ্ধ সমুদ্রে যেন রাজমরালী (যাইতেছে )। 



বিদ্যাপতি। 

৩১২ 

(মাধবের উক্তি ) 

রাহু মেঘ ভএ গরসল সূর। 

পথ পরিচএ দিবসহি ভেল দূর ॥ ২। 

নহি বরিসএ অবসর নহি হোএ। 

পুর পরিজন সঞ্চর নহি কোঁএ ॥ ৪। 

চল চল সুন্দরি কর গএ সাজ । 

দিবস সমাগম সপজত আজ ॥ ৬। 

গুরুজন পরিজন ডর কর দূর । 

বিন্ু সাহসে অভিমত নহি পুর ॥ ৮। 

এহি সংসার সার বথু এহ। 

তিল! এক সঙ্গম জীব জিব নেহ ॥ ১০। 

ভনই বিদ্ভাপতি কৰিকষ্টহার। 

কোটি ন ঘট দিবস অভিসার ॥ ১১। 
তালপত্রের পুথি। 

১। ভএ--হইয়া। গরসল--গ্রাস করিল। 

স্র-_হুধ্য। 
২। পরিচএ-চিনিতে পারা। 

দুফধর। 

১-২। মেঘ রাছু হইয়া ( রাভরূপে ) সুষ্যকে গ্রাস 

করিল, দিবাকালেই পথে লোক চিনিতে পারা হুফর 

হইল। (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ অন্ধকার 

হইয়াছে যে দ্রিবাভাগেই পথে লোক চিনিতে 

পারা যায় না )। 

৪| কোএ--কেহ। 

৩-৪। বৃষ্টি পড়ে না সুতরাং অবসর ( দিবাভি- 

সারের অবসর ) হয় না; (এখন ) পুরপরিজন কেহ 

(পথে অথবা বাহিরে গমনাগমন ) করিতেছে ন! 

( অতএব এখন অবসর হইয়াছে )। 

৫ | গঞএঁ-গিয়া। সাজ- সজ্জা, অভিসার- 

সজ্জা! | 

৬। সপজত--সম্পূর্ণ হইবে, পুর্ণ হইবে। 

দুর হর, 

১৯১ 

৫-৬। চল চল সুন্দরি, গিয়া অভিসার সঙ্জ! কর, 

আজ দিবামিলন পুর্ণ হইবে। 

৮। অভিমত--মনোবাঞ্ছ!। 

৭-৮। গুরুজন পরিজনের ভয় দূর কর, বিনা 

সাহসে মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ হয় না। 
৯। এহি--এহ-_ এই, ইহা। বথু-বস্ত। 
১০। তিলা-_-তিল। জাব জিব-_যাঁবজ্জীবন 

সঙ্গম- মিলন । 

৯-১০। এই সংসারে ইহাই সার বস্তু, এক তিলের 

( নিমিত্ত ) মিলনে যাবজ্জীবন স্নেহ। 

১২। কোটি--সংখ্যা, কোটি করিলেও (প্হাজার 

করিলেও*)। ঘট-_ঘটে। 

১১-১২। কবিকগহার বিগ্াপতি কহিতেছে, 

কোটি করিলেও ( কোটি স্তোকবাক্যে বা! চাটুবাদেও ) 

দ্িবাভিসার ঘটিবে না। 

৩১৩ 

( দৃূতীর উক্তি ) 
গুরুজন কহি দুরজন সগ্রেগ বারি । 

কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি ॥ ২। 
কৈতবে বারি সখীজন সঙ্গ । 

অহ অভিসার পুর রতি রঙ্গ ॥ ৪। 
এ সখি বচন করহি অবধান। 

রাত কি করতি আরতি দমধান ॥ ৬। 

অন্ধ কূপ সম রয়নি বিলাস। 

চোরক মন জনি বসএ বাস ॥ ৮। 

হরষিত হোএ লঙ্কাকে রাএ। 

নাগর কী করতি নাগরি পাঁএ ॥ ১০। 
নেপালের গু খি। 

১। বারি-__নিবারণ করিয়া । ২। ধারি-_ধালি, 

ছুটাছুটি। 

১-২। গুরুজনদিগকে কহিয়া ছুর্জনকে নিবারণ 

করিয়া, কৌতুকে কুন্দ ফুল ( লইয়া ) ছুটাছুটি করিবি 



৯৪৭ 

( গুরুজনদিগকে কহিবে ফুল খেল! করিব, তাহা 

হইলে তাহার! বারগ করিয়৷ দিবেন যাহাতে কোন 
মন্দলোক তোমার সঙ্গে না যায় )। 

৪। পুর- পূর্ণ কর। 
৩-৪। কৈতবে সখীক্জনের সঙ্গ নিবারণ করিয়! 

(কোন ছলনায় সখীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া) 

দিবাভিসারে রতিরঙ্গ পুর্ণ কর (কোন ছলনায় 

সখীদ্দিগকে ত্যাগ করিয়! দিবাভিসারে গমন করিবে)। 

৫-৬। হে সখি, বচন অবধান কর, রাত্রে 

অতিরিক্ত অনুরাগ কেমন কারয়া সমাধা করিবে? 

৮। বসএ বাস গৃহে বাস করে। 

৭-৮। রাত্রির খিলাস অন্ধকৃপের স্ায়, যেন 

চৌয়ের মন ( অপরের ) গৃহে থাকে । 

৯। লঙ্কাকে রাএ--লঙ্কার রাজ, রাবণ। 

৯-১০ | ( দিবাভিসারে ) রাবণও হার্ধত হয়, 

নাগর নাগরী পাইয়। কি করিবে (কতই আনন্দ 
প্রকাশ করিবে)! 

৩১৪ 

(দূতীর উক্তি) 

দু বিসোয়াসে তুয় পন্থ নিহারি। 

জামুন কুগ্ত রহল বনমারি ॥ ২। 

নৃন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ | 

অহ অভিসারে দিগুন থিক রঙ্গ ॥ ৪। 

তুহু ধনি সহজহি পছুমিনি জাতি। 

তোহর বিলম্ব উচিত নহ আতি ॥ ৬। 

ভূখল জন যদি ন পাঅব অন্ন। 
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন ॥ ৮। 

আরতি রতি ছুহ্ধ নহ সমতুল। 

গাহক আদর সব তহ মূল ॥ ১০। 

গএ মিলি নাগরি জডুমনি পাহ। 

কহ কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥ ১২। 
রসময়ী। 

বিদ্াপতি। 

” ১। বিসোয়াসে বিশ্বাসে । 

তীরবত্তী। 

৩। সুন্দরি, মনোরথ ভঙ্গ করিও না। 

৪। দিবাভিসারে দ্বিগুণ রঙ্গ হয়। 

৫। সহজহি-__স্বভাবতঃই | 
৬। আতি--আসিতে, যাইতে। 

৭। ভূখল-_ভুক্ষিত, ক্ষুধিত। 

৯-১০। আর্তি ও রৃতি ছুই তুল্য নহে, গ্রাহক 

আদরকে সকলের অপেক্ষা মূল্যবান (বিবেচনা করে)। 

১১-১২ নাগরি, গিয়া যছুমণিকে মিলিয়া 

( তাহাকে ) প্রাপ্ত হও। 

কবিরঞ্জন ( বিগ্তাপতি ) কহে, রস নির্বাহ কর। 

এই পদ গীতান্বর দাসের রসমঞ্জরীতে আছে। 

জামুন__যমুনার 

৩১৫ 

(দৃতীর উক্তি) 

জলদ বরিস ঘন দিবস অন্ধার। 

রয়নি ভরমে হমে সাজু অভিসার ॥ ২। 

আন্তুর করমে মফল ভেল কাজ । 

জলদহি রাখল দুছু দিস লাজ ॥ ৪। 

মঞ্জে কি বোলব সখি অপন গেঞ্ান। 

হাথিক চোরি দিবস পরমান ॥ ৬। 

মণ্ঞে দূতী মতি মোর হরাস। 

দিবস কে জা নিম পিআ পাস ॥ ৮। 

আরতি তোরি কুস্থম সর রঙ্গ। 

অতি জীবনে দেখিঅ অভিসঙ্গ ॥ ১০। 

দৃতী বচনে স্ুমুখি ভেল লাজ। 

দিবস অএলাহছু পরপুরুষ সমাজ ॥ ১২। 
নেপালের পুখি। 

১-২। মেঘ ঘন বর্ষণ করিতেছে, দিবস অন্ধকার, 

রজনী ভ্রমে আমি অভিসারে সাজিলাম ( তোমার সঙ্গে 

যাইতে হইবে বলিয়া সজ্জা করিলাম )। 



বিদ্ভাপতি। 

৩। আন্বর--আশুরিক, বিকট। 

করমে- কর্মফল । 

৩-৪। কর্মফলে আনুরিক কাজ সফল হইল, 

মেঘেই ছই দিকের লজ্জা রক্ষা করিল। 
৬। পরমান--প্রমাণ, সত্য | 

৫-৬। সখি, আমি আপনার জ্ঞান (সম্বদ্ধে) কি 

বলিব, দিবাকালে সত্য হন্তী চুরী হইল ( এইরূপ 

অসম্ভব ঘটনা ঘটিল )। 

৭। হরাস--হাঁস, অন্ন । ৮1 জা--যায়। 

৭-৮। আমি দূতী, আমার বুদ্ধি অগ্ন, (কিন্তু) 

দিনের বেল! কে নিঙ্গের প্রিয়তমের নিকট যায় ? 

১*। অভিসঙ্গ-_অভিষঙ্গ, মিথ্যা অপবাদ । 

৯-১০ | মনের রঙ্গে তোর আতিশয় অন্গরাগ, 

দেখিতেছি জীবনে অত্যন্ত মিখ্যা অপবাধ (হইল )। 

১১-১২। দূতীর কথায় সুমুণীর লজ্জা হইল। 

দিবাকালে পরপুরুষের নিকট আগমন করিল ! ( এই 

কথা মনে করিয়া লঙ্ঞা হইল )। 
পিপল 

৩১৬ 

(সখীর উক্তি ) 

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল 

তাতল বালুকা দহন সমান । 

চঢুল মনোরথ ভাবিনি চলু পথ 

তাপ তপন নহি জান ॥ ২। 

পেমক গতি ছুরবার । 

নবীন যৌবনি ধনি চরণ কমল জিনি 

তইও কয়ল অভিসার ॥ ৪। 

কুল গুণ গৌরব সতি যশ অপযশ 

তৃণ করি ন মানয় রাধে । 

মন মাহা মদন মহোদধি উছলল 

বুড়ল কুল মরিযাদে ॥ ৬। 

কতছু বিঘিনি জিতল অন্ুরাগিনি 

সাধল মনমথ তম্ত। 

্€ 

১৯৩ 

গুরুজন নয়ন নিবারইত স্ুুবদ্দনি 

পাঠ করয় মন মন্ত ॥ ৮। 

কেলি কলাবতি কুস্ত্রম সরসি কুলে 

কৌশলে করল পয়ান। 
বত ছল মনোরথ পুরল মনমথ 

ইহ কবিশেখর ভান ॥ ১০। 
পদকষ্টাতর | 

১। তাঁতল-_-তপ্ত। দ্রহন--অগ্নি। 

২। তাপ তপন--বানুকার ও সুর্যের উত্তাপ। 
৩। পেমক--পপ্রমের ৷ ছরবার--ছর্বার। 

৪। তইও--তথাপি। | 

৬। বুড়ল--ডুবিয়৷ গেল। মন মধ্যে মদনের 

মহাঁসমুদ্র উচ্ছ(সিত হইল, মর্যাদা ( রূপ ) কুল ডুবিয়া 

গেল। 
৭। তত্ত__তন্ব। 

৮। নিবারইত-_নিবারিতে । মন্ত- _মন্ত্র। 

গুরুজনের নয়ন নিবারণ করিবার জন্য সুবদনী মনে 

মনে মন্ত্র পাঠ করে। 
৯-১০। কেলি কলাবতী কুম্থম সরসি কূলে কৌশলে 

প্রয়াণ করিণ, কবিশেখর ( বিগ্যাপতি ) কহে, যত 

মনোরথ ছিএ মন্মথ পূর্ণ করিল। 

৩১৭ 

(সীতে সথীতে কথা ) 

সূরত সমাপি স্থাতল বর নাগর 

পাঁনি পওধর আগী। 

কনক শ্কু জনি পৃজি পুজারে 
ধএল সরোরুহে ঝাপী ॥ ২। 

সখি হে মাধব কেলি বিলাসে। 

মালতি রমি অলি নাই অগোরসি 
পুন রতিরঙ্গক আসে ॥ 91 



১৯৪ 

বদন মেরাএ ধএলহ্ছি মুখমণ্ডল 

কমল মিলল জনি চন্দা। 

ভমর চকোর দুঅও অরসাএল 

গীবি অমিঞ মকরন্দা ॥ ৬। 

ভনই অমিকর সুনহ মধুরপতি 
রাধাচরিত অপারে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন 

স্থকবি ভনথি ক্হারে ॥ ৮। 
তালপত্রের পু'থি। 

ভীমপলাশী অহিরানি ছন্দ । ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা । 

প্রত্যন্তর ১২ মাত্রা-মাধব কেলি বিলাসে। 

১। পওধর-_-পয়োধর। 'আগী- অর্পণ 

করিয়া। ২। পুজারে_ পুজারি। 

১-২। স্থুরত সমাপন করিয়া, পয়োধরে হস্ত 

অর্পণ করিয়া নাগরশ্রেষ্ঠ শয়ন করিল, যেন পুজারি 

(ব্রাহ্মণ ) কনক শন্থ পূজা করিয়। পদ্মার ঢাকিয়া 

রাখিল। 

৪। নাই- স্তায়। অগোরসি--আগুলাইতেছে। 

৩-৪। হে সখি, মাধব কেলি বিলাস করিতেছে, 

অলির স্তায় মালতীকে রমণ করিয়া, পুনরায় রতিরঙ্গের 

আশায় আগুলাইতেছে। 

৫ | মেরাএ-_মিলাইয়া। ধএপহ্ি__রাখিলেন, 

রাখিল। অরসাঁএল-_-অলিত হইল। 

৫-৬। মুখমগ্লে মুখ মিলাইয়া রাখিল, চন্ত্রে যেন 

কমল মিলিল। অমুত এবং মকরন্দ পান করিয়! 

ভ্রমর ও চকোর ছুই আলম্যুক্ত হইল । 

৭। অমিকর-_অমৃতকর, শিবসিংহের মন্ত্রী। 

মধুরপতি-_মথুরাপতি, মাধব। 

৭৮1 অমৃতকর কহিতেছে, মথুরাপতি ও রাধার 

অপার চরিত গুন। সুকবি কণ্হার (বিদ্যাপতি ) 

রাজ! শিবসিধহ রূপনারায়ণকে কহিতেছে । 

এই পদ বঙ্গদেশে সকল সংগ্রহে পাওয়া যায়৷ পদ- 

কল্পতরুতে ছুই স্থানে, গীতচিস্তামণি ও পদামৃত 

বিদ্কাপতি। 

সমুদ্রে এবং কীর্তনানন্দে আছে। প্রথম তিন গ্রন্থে 

ভণিত! নাই, এই জন্ত এই পদ কোন সঙ্কলন গ্রন্থে 

স্থান পায় নাই। কীর্তনানন্দে এ দেশের রচিত 

ভণিতা আছে ।-- 

নিশি অবশেষ জাগি সব সখিগণ 

করয় কত কত খেদ। 

ভনই বিদ্াপতি ইহ রস আরতি 

দারুন বিহি কৈল ভেদ ॥ 

মিথিলায় শেষ চরণের পাঠাস্তর পাওয়া যায়-_ 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেই কণঠহারে। 

লখিমার পরিবর্তে «গ্রাণবতী” পাঠও আছে। 

রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থেও এই পদ ও ছন্দের নাম আছে। 

৩১৮ 

(দৃতীর উক্তি) 

জলধর রুচি মন্বর পহিরাউলি 

সেত সারঙ্গ কর বাম! | 

সারঙ্গ অদন দাহিন কর মগ্ডিত 

সারঙ্গ গতি চলু রাম! ॥ ২। 

মাধব তোরে বোলে আনল রাহী । 

সারঙ্গ ভাস পাস সঞ্ে আনলি 

তোরিত পঠাবহ তাহী ॥ ৪। 

সন্তু ঘরিনি বেরি আনি মেরাউলি 

হরি স্তৃত স্থৃত ধুনি ভেলা । 

অরুনক জোতি তিমির পিবি উগল 

চান্দ মলিন ভএ গেলা ॥ ৬। 

নেপালের পু'খি। 

১। পহিরাউলি--পরিধান করাইলাম। সেত 

সারঙ্গ--শ্বেত পদ্ম । বামা--বাম। 

২। সারঙ্গ অদন--পশুর (ছাগের ) ওক্ষ্য। 

পান। সারঙ্গ_হস্তী। 



বিদ্যাপতি। 

১-২। বামাকে মেধরুচি বস পরিধান করাইলাম, 

( তাহার ) বাম হস্তে শ্বেত পদ্ম, দক্ষিণ হস্তে পান 

(তাম্বল ) শোভিত, সুন্দরী গজগমনে চলিল। 

৪। সারঙ্গ ভাস- পশুর হথ্বা রব, অর্থাৎ মাতা। 

তোরিত-_ত্বরিত। তাহী-.-তাহাকে। 

৩-৪। মাধব, তোর কথায় রাধাঞচে আনিলাম। 

(তাহার) মাতার নিকট ভইতে (তাহাকে ) 

আনিয়াছি, শা পাঠাইয়া দা 9। 

৫। সম্ভু ঘরিনি--গার্পতী। বেরি_-বেল!। 

সভভূঘরিনি বেরি-__গৌরীগীতের সময়, সন্ধ্যা। 
মেরাউলি-_মিলাউলি, মিলাঈলাম। হরি- ইন্তর। 

ইন্দ্রের স্থুত-_ জয়ন্ত । গয়ন্তের সৃত__কাক। হরি 
স্থুত সুত_কাক। ধুনি-ধ্বণি। হরি স্থৃত স্ুত 

ধুনি--কাকের ধ্বনি, গ্রাভাত। 

৬। [িবি--পান করিয়া । 

হইল। 
৫-৬। সন্ধার সময় আনিয়া মিলাইলাম, (এখন) 

কাক ডাকিল, অগ্ুণের জ্যোতি তিমির পান করিয়া 

উদয় হইল, চন্দ্র মলিন হইয়া! গেল। 

উগল--_উদ্দিত 

৩১৯ 

(দৃতীর উক্তি ) 

পরক পেঅসি আনলি চোরী। 

সাতি অঙ্গিরলি আরতি তোরী ॥ ২। 

তোহি নহী ডর ওহি ন লাজ । 

চাহসি সগরি নিশি সমাজ ॥ ৪। 

রাখ মাধব রাখহ মোহি। 

তোরিত ঘর পঠাবহ ওহি ॥ ৬। 

তোহে ন মানহ হমর বাধ। 

পুন দরসন হোইতি সাঁধ ॥ ৮। 

ওহও মুগ্ডধি জানি ন জান। 
সংশয় পড়ল পেম পরান ॥ ১০। 

১৯৫ 

তোহন্ু নাগর অতি গমার। 

হঠে কি হোইহ সমুদ পার ॥ ১২। 
নেপালের পু'খি। 

১। চোরী--চুরী করিয়া, গোপনে । সাতি-__ 
শান্তি। অঙ্গিরলি-_অঙ্গীকাঁর করিলাম। 

১-২। পরের প্রেয়সী গোপনে আনলাম, তোর 

অনুরাগকাতরতায় শাস্তি স্বীকার করিলাম । 
৩। ওহি__উহার। ৪। সগরি_ সমুদায়। 

৩-৪। তোর ভয় নাই, উহার লজ্জা নাই, সার! 

রাত্রি নিকটে রাখিতে চাস্ ! 

৫-৬। রক্ষা কর মাধব, আমায় রক্ষা কর, 

উহাকে ত্বরিত খরে পাঠাও । 

| বাধ-_বাধা, নিষেধ । 

৭-৮। তুই আমার নিষেধ মানিস্ না, আবার 

দর্শনের সাধ হইবে (আবার রাধাকে দেখিতে চাহিলে 

উহাকে লটয়া আসিব না )। 

সে মুগ্ধা, জানিয়াও জানে না, প্রেমে 

প্রাণ সংশয়ে পড়িল। 
১১-১২। তুইও নাগর অত্যন্ত নির্বোধ, বল- 

পূর্বক কি সমুদ্র পার হইবে ? 

*১-১০ | 

৩২৪০ 

( সথীতে সথীতে উক্তি ) 

গগন মগন হোঅ তারা । 

তইঅও ন কাহ্ু তেজয় অভিসার! ॥ ২। 

অপনা সরবস লাখে । 

আনক বোলি নুড়িয় ছু হাথে ॥ ৪। 

টুটল গুম মোতি হার! । 
বেকত ভেল অহ নখ খত ধারা ॥ ৬। 

নহি নহি নহি পএ ভাখে। 

তইঅও কোটি জতন কর লাখে ॥ ৮। 



১৯৬ 

ভনহি বিষ্ভাপতি বানী । 

এহি তীনুহু মহ দূতি সআনী ॥ ১০। 
তালপত্রের পু খি। 

ভোগিন্ঠ/সাবরী ছন্দ। এক পত্ক্তি ১২ অপর 

পংক্তি ১৬ মাত্রা । 

১-২। তারা গগনে মগ্ন হইল, তথাপি কানাই 

অভিসার ( শয্যা ) ত্যাগ করে না। 

৩। লাথে-_ছলন!। ৪। বোলি_-বলিয়৷। 

সুড়িয-_লুঠন করে। 
৩-৪। অপরের সর্বস্ব ছলনাপুর্বক আপনার 

বলিয়! ছুই হাতে লুণ্ঠন করে। 

৬। ভেল অছি-_হইয়াছে | 

৫-৬। কের মুক্তাহার ছিন্ন হইল, নখক্ষতধারা 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

৭ পয়--- অব্যয়) যদিও। ভাখে- ভাঁষে, 

ফহে। 

৭-৮| যদিও (রাধা) না! নানা বলে, তথাপি 

তাহাকে লক্ষকোটি যত্র করে (সাত্তন!.বাক্য বলে )। 

লাখে রাখে, পাঠান্তর | 

১০। তীন্ুছ--তিন। মহ-_মধ্যে। 

৯-১০ | বিস্ভাপতি (এই ) কথা বলিতেছে, এই 

তিনের মধ্যে দৃতী চতুর! । ( প্রভাতের পুর্বে নায়ক 
নায়িকা অভিসার হইতে প্রত্যাগত না হইলে তাহাদের 

আশঙ্কা আছে কারণ লোকে দেখিবে, কিন্তু দৃর্তী 

চতুর, সে ইতিপূর্বেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে )। 

৩২১ 

(রাধার উক্তি) 

হে হরি! হে হরি! শুনিয় শ্রবণ ভরি 

অব ন বিলাসক বেরা । 

গগন নখত ছল সেহো অবেকত ভেল 

কোকিল করইছ ফেরা । ২॥ 

বিষ্ভাপতি ।' 

চকবা মোর শোর কয় চুপ ভেল 
ওঠ মলিন ভেল চন্দ । 

নগরক ধেনু ডগরকই সঞ্চর 

কুমুদিনি বন্থু মকরন্দা ॥ ৪। 

মুখকের পান সেহে৷ রে মলিন ভেল 

অবসর ভল নহি মন্দা । 

বিদ্ভাপতি ভন ইহো ন নিক থিক 
ক্রগ ভরি করইছ নিন্দা ॥ ৬। 

মিথিলার পদ 

২। নখত--নক্ষত্র। ছল-__ছিল। অবেকভ-- 

অব্যক্ত, লীন। ফ্ধেরা_ডাকাডাকি ; (এই শব 

হইতে ফেরিওয়াল! শব হইয়াছে )। 

১-১। হে হরি! হে হবি! শ্রবণ ভরিয়া শুন, 

এখন বিলাসের সময় নয়। গগনে নক্ষত্র ছিল তাহাও 

লীন হইল, কোকিল ডাকাডাকি করিতেছে । 

৩। চকবা-_-চকোযর়া, চক্রবাক। মোঁর-_ 

মযুর। শোর--( পারসী শব্দ, পোরগোল ) কোলা- 

হল। ওঠ--ওঠ&। 

৪। ডগরকই--( ডগর-_পথ ) পথে, মাঠের 

উপর দিয়া পথে। 

গ্রভুঙজী আজ আওন গে। 

পলক সে মঁয় ডগর বহার*গী ॥ 

মীর! ঘাঈ। 

প্রভুজী আজ আসিবেন, নেত্রপক্ষ বারা (তাহাকে 

সম্মাঙ্জনী করিয়া) আমি পথমার্জনা করিব। 

(তাহার গুভাগমনের জন্য আমি পথে লুষ্টিত হইয়া 
নেত্রপক্ষ্ দ্বারা পথ ঝাঁটাইয়া পরিষার করিয়! রাখিব )। 

এই ভাব হাফেজ হইতে গৃহীত। 

সঞ্চর--চলিল (বাহির হইল )। 

করিল, রহিল। 

৩-৪। চক্রবাক ময়ূর কোলাহল করিরা চুপ 

হইল, চন্দ্রের ওষ্ঠ মলিন হইল) নগরের ধেছু পথে 

বাহির হইল, মধু ঝুমুদিনীতে রহিল (প্রভাত হইলে 

বন্থ-স্বাস 



বিদ্ভাপতি। 

কুমুদিনী মুদিত হইল, ভ্রমর আর" মধুপান করিতে 

আসিল না)। 

৫। মুথকের--মুখের ৷ সেহো-_সেও। মলিন 

স্ম্লীনি। 

৫-৬। মুখের পান (অধরে তাম্লরাগ ) ম্লান 

হইল, ( এই ) অবসর (বিলাসের পক্ষে ) মন্দ, ভাল 

নহে। বিগ্বাপতি কভিভেছে, ইভা (এরূপ সময় 

বিলাস ) ভাল নয়, জগৎ ভরিয়া (লোকে) নিন্দা 

করিতেছে । 

২২ 

(রাধার উক্তি) 

কৃমুদবন্ধু মলীন ভাসা 

চারু চম্পক অরুন বিকাসা 

শুদ্ধ পঞ্চম গাঁব কলরব 

কলয় কী কুপ্ রে ॥ ১। 

রে রে নাগর জএ দেহে নিঅ ঘর 

ছোড় অঞ্চল জাব পথ নহি পথিক সঞ্চর 

লাজ ডর নহি তো পরানী 

দে মেরাণী রে ॥ ২। 

্বনিঅ দন্দাজনক রোরা 

চক চক্কী বিরহ গোরা 

নিসি বিরাম! সঘন 

হক্ধইত মুনা রে ॥ ৩। 
ধোঁএ হলু জনি নয়ন কচ্ভল 
অমিঅ লএ জনি কঞল উজ্ভ্বল 

জবনহু ন বল্পভ তুম মনোরথ 

কাম পূরও রে ॥ ৪। 

হৃদয় উড়ু মৌতিম হারা 

নিফুল ফুল মালতি মালা 

চক্দ্রসিংহ নরেস জীবও 

ভানু জম্পএ রে ॥ ৫। 
নেপালের পু'খি। 

১৯৭ 

দণ্ডক ছন্দ। 

১। বিকাসা--বিকাশ। কলয় কণ্ঠী_-কলকণ্ঠ 
বিহ্ঙ্গ। চন্দ্রের দীপ্লি মলিন হইল, অরুণের চারু 

চম্পক বর্ণ বিকশিত হইল,কুগ্রে কলক বিহঙ্গ কলরবে 

শুদ্ধ পঞ্চম গান করিতেছে। 

২। জএ--যাইতে। তো-তোর। মেরানী-- 

মেণানি, বিধায় (মেলানি অর্থে মিলন, বিদায় শব 

অশুভ বলিয়া তৎপ'রবর্তে মিলনের প্রয়োগ, যেমন 

আমরা! যাই না বলিয়া আস বলিয়া থাকি )। 

হে নাগর, (আমায়) আপনার ঘরে যাইতে দাও, 

পথে যাবৎ পাঁথক না সঞ্চরণ করে ( তৎপূর্বে ) 

আমার অঞ্চল ত্যাগ কর, তোমার প্রাণে লঙ্জা তয় 

নাই; বিদায় দাও । 

৩। শ্থনিঅ--শ্রবণ কর। ধন্দাজনক--দম্পতী- 

জনের। রোরা- -রোল। চন্ক-_চক্রবাক। চন্বী__ 

চক্রবাকী। খোরা- অল্প। বিরামা--বিরাম, বিরতি । 

হক্ইত--হীকিয়া, শব্দ করিয়া । মুছুনা- মূর্ছন!। 
শ্রবণ কর, চক্রবাক চক্রবাকী দম্পতী নিশীথে 

সঘন রবে মুচ্ছনা করিয়া ( প্রভাতাগমে ) বিরহশূন্ 

হইয়া কলরব বন্ধ কাঁরল। 

৪। ধোঁএ__ধুইয়া। হলু_গেল। লএ_ লইয়া। 
নয়নের কজ্জল যেন ধুয়া গেল, অমৃত লইয়া 

যেন ( নয়ন ) উজ্জল করিল। হে বল্পভ, তোমার 

মনোরথ কি কাম এখনও পুর্ণ করে নাই? 
€। উখড়, টয়া চিহ্ন হইয়া গেল। নিফুল 

ফুল- ফুলশুন্ ।  জীবও_.জীবিত হউন। জম্পএ__ 

জল্পনা করে, কহে। 

বক্ষে মুক্তাহার ফুটিয়া চিহ্ন হইয়৷ গেল, মালতী 

মাল! ফুলশৃন্ত হইল। ভান কহে, চন্ত্রসংহ নরেশ 
দীর্ঘজীবী হউন । 

স্বরচিত পদ্দের ভণিতায় বিগ্তাপতি নিজের নাম 

না দিয়! ভানু নামক অপর কোন ব্যক্তির নাম 

দিয়াছেন। * চন্দ্রসিংহ বোধ হয় মিথিলার উত্তরে 

মোরঙ্গ প্রদেশের কোন রাজা ছিলেন। 



১৯৮ 

লাথ ( ছলনা )। 
৩২৩ 

(বাঁধার উক্তি) 

ন কহ ন কহ মিথা অপবাদ। 

সহজে যৌবন তাহে কুল মরিজাদ ॥ ২। 
সখি পরসঙ্গে নিশি জাগল হাম । 

বিপরিত হোয় জনু গুরুকুল ঠাম ॥ ৪। 

এঁসন বচন পুনু ন কহৰি মোয়। 
রহসহি বচন সীচ জনি হোয় ॥ ৬। 

প্দকল্পতরু। 

২1 সহ্জে-_শ্বভাবতঃ। মরিজাদ-_মর্য্যাদা | 

৩। পরসঙ্গে-_প্রসঙ্গে, কথোপকথনে । 
৪| গুরুকুল ঠাম-_গুরুদিগের ঠাই (নিকটে)। 
৬। রহস্তের কথা যেন সত্য না হয় (তুমি রতস্ত 

করিয়া কহিতেছ, অপর লোকে শুনিলে বিশ্বাস 

করিবে )। 

৩২৪ 

(রাধার উক্তি) 

মন্দিরে অছলে৷ সহচরি মেলি । 

পরসঙ্গে রজনী অধিক ভই গেলি ॥ ২। 

যব সখী চললিহ অপন গেহ। 

তব মঝু নিদে ভরল সব দেহ ॥ ৪। 

সুতি রহল হম করি এক চীত। 

দৈব বিপাকে ভেল বিপরীত ॥ ৬। 
ন বোল সজনি শুন সপন সম্বাদ। 

হসইত কেহ জনি করে পরিবাদ ॥ ৮। 

বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ । 

তুরিতে ঘুচায়লে! নীবিক কাজ ॥ ১০। 

এক পুরুখ পুন আওল আগে । 

কোপে অরুণ আখি অধরক দাগে ॥ ১২। 

বিদ্বাপতি। 

সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল। 

কপালে কাজর মুখে সিম্দুর ভেল ॥ ১৪। 
অন্তরে কহব কেহ অপযশ গাব। 

বিদ্কাপতি কহ কে পতিয়াব ॥ ১৬। 
প্রথম মিলনের পর রাধার অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া 

কোন সখী তাহাকে কারণ জিজ্ঞাস! করাতে রাধা 

প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতেছেন । 

২। পরসঙ্গে-_ প্রসঙ্গে, কথাবার্তীয়। 

৩-৪। সর্থীরা যখন আপনার গৃহে গেল তখন 

নিদ্রায় আমার সমস্ত দেহ ভরিল। 

৫। এক চীত-_স্থির চিত্ত। 

৭। ন বোল--( আর কাহাকেও ) বলিও না। 

৮। হাঁসিভে (তামাসা করিয়া ) কেহ নিন্দা 

না করে। 

১০। তুরিতে_ত্বরিতে। নীবিক কাজ-_ 

নীবির বন্ধন ( কাভ, কাছ--কসা )। (নিদ্রার জন্য 

নীবিবন্ধন শিথিল করিলাম )। 

১১। আগে- সম্মুখে । 

১২। অধরক দাগে--অধরের দাগে (অধরে 

চিহ্ন করিয়া দিল )। 

১৩-১৪ | তাহার ভয়ে বন্ধ ও কেশ অন্তত্র গেল 

(শ্থলিত হইল), কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর 

লাগিল। 

১৫। অন্তরে--স্থানাস্তরে, আর কাহাকে । আর 

কাহাকেও কহিলে (হয় ত) কেহ অপযশ ঘোষণ! 

করবে )। 

১৬। কে পতিয়াব_কে বিশ্বাস করিবে ? 

৩২৫ 

(রাধার উক্তি) 

সখি হে তোহে হমর বছ সেবা। 

এঁসন বানী কব জনি বোলবি 

জাতি কুল কিয়ে লেবা ॥ ২। 



বিদ্ভাপতি। 

গোকুল নগরে কাহ্, রতি লম্পট 
যৌবন সহজ হমারা । 

ভুত সখি রভসে মোহে জনি বোলবি 

লোক করব পতিয়ারা ॥ ৪ 

কেশর কুম্বম হেরি হম কৌতৃকে 
ভূজযুগে মেটল তাতী। 

দাড়িম ভরমে পয়োধর উপর 

পড়লন্ত কীর লোভাহী ॥ ৬। 

উভয় চকিত ভূজে ইতি উতি পেখল 

তৈ বেশ ভৈ গেল আন । 

ইথে পরিবাদ কহসি মোহে বৈরিনি 

ইহ কবিশেখর ভান ॥ ৮। 

পদকলতরু। 

১। সেবা--মিনতি, প্রণাম । 

২। জাতিকুল কিয়ে লেবা -( আমার) কি 

জাতি কুল লইবে, ( অপবাদ রটাইয়া কি আমার 

জাতি কুল নষ্ট করিবি )? 

৪। পতিয়ারা-প্রতীতি। সখি, তুই রহস্ত 

করিয়াও আমাকে বলিস্ না, লোকে বিশ্বাস 

করিবে। 

৫-৬। কেশর (কিংশুক ) কুম্থম দেখিয়া আমি 

কৌতুকে তুজ যুগলে তাহা ঘর্ষণ ( মেটল) করিলাম, 
( তাহাঁতেই বাহুতে ও অঙ্গে রাগা্চহন হইয়াছে )। 

দ্বাড়িম্য ভ্রমে পয়োধরের উপরে শুকপক্ষী লুব্ধ হইয়া 

পড়িল ( তাহার চঞ্চতে কুচে চিহ্ন হইয়াছে )। 

৭-৮। চকিত হইয়া উভয় হস্ত ( উত্তোলন 

করিয়া) এদিক ওদিক দেখিলাম, সেই জন্য বেশ 

অন্যরূপ হইয়া গেল। ইহাতে তুই শক্র (সখি 
হইয়াও শত্রর ভ্তায়) আমাকে অপবাদের কথা! 

কহিতেছিস্্-_-ইছাই কবিশেখরের অনুমান । 

আসক 

১৯৯ 

৩২৬ 

(রাধার উক্তি) 

খরি নরি বেগে ভাসলি নাই। 

ধরএ ন পারথি বাল কাই ॥ ২। 

তে ধসি জমুনা৷ ভেলাহু পার। 

ফুটল বলয়া টুটল ছার ॥ ৪। 

এ সথি এ সখি ন বোল মন্দ। 

বিরহ বচনে বাল দন্দ ॥ ৬। 

কুণ্ডল খসল জমুন মাঝ । 

তাহি জোহইতে পড়লি সাঝ ॥ ৮। 

অলক তিলক তেঁ বহি গেল। 

স্থধ স্বধাকর বদন ভেল ॥ ১০। 

তিনি তট ন পাইঅ বাট। 

তেঁ কুচ গাড়ল কঠিন কাট ॥ ১২। 
তনে বিদ্াপতি নিম অবসাদ । 

বচন কউসলে জিনিঅ বাদ ॥ ১৪। 
তালপত্রের পু খি। 

১। খরি-_খর শবের স্ত্রীলিঙ্গ, খরমোত। নরি 

_-নদদী, যমুনা । ভাসলি__ভাসিল। নাই--নৌকা। 

২। ধরএ-ধরিতে। নই_না। পারথি-- 

পারে। বাল__বালক। কহ্াই__কানাইঃ৷ 

১-২। খরশ্রোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, 

বালক কানাই ধরিতে (নৌকা সামলাইতে ) 
পারে না। 

৩। তেঁ_সেই জন্য । ধলি-__পড়িয়! (জলে)। 

ভেলাহু--হইলাম। ৃ 

৪। ফ.টল-_ভাঙ্গিল। বলয়া--বলয়। টুটল- 
ছিড়িল। 

৩-৪। সেই জন্য জলে পড়িয়া যমুন! পার হইলাম, 
বলয় ভাঙ্গিল, হার ছি'ড়িল। 

৫। বোলহ-_বলিও। 

৬। বিরহু--বিরস, কটু । দন্দ_ স্বন্য। 



২৩৩ 

&-৬। এ সখি, এ সখি, মন্দ কথা বলিও না, 

কটু কথায় কলহ বাড়ে। 

৭। খসিল--থসিয়! পড়িল। 

৮। তাহি--তাহাকে। জোহইতে _খুঁজিতে। 
৭-৮| কুগ্ুল যমুনার মারে থসিয়া পড়িল, তাহা 

খু'জিতে সন্ধা! পড়িয়া গেল (হইয়া গেল )। 

১০। স্ুধ_ শুদ্ধ। 

৯-১* | সেই জন্য অলকের তিলক বিয়া বহিয়া 

(খুইয়া ) গেল, মুখ শুদ্ধ ( নিশ্মীল) চন্দ্র (চন্দ্রের 
ভূল্য) হইল। 

১১। পাইঅ- পাই । 

১২। গাড়ল-_ফুটিয়৷ গেল। 

১১-১২। তটিনী 'তটে পথ পাই না, সেই জন্য 

কুচে কঠিন কণ্টক ফুটিয়া গেল। 
১৩1 নিঅ-_নিজ। অবসাঁধ--পরাজয় | 

১৪। জিনিঅ--জয় কর। বাদ-__মকদমা । 

১৩-১৪। বিদ্ভাপত্ি কহে নিজ পরাজয় (আমি 

হারিলাম ), বচন কৌশলে নবম! জয় করিয়া । 

৩২৭ 

(রাধার উক্তি) 

কুস্থম তোরএ গেলাহু জাই] | 

ভম্নরে অধর খণ্ডল তাহা ॥২। 

তেঁ চলি অয়লাহু জমুনা তীর। 

, পবনে হরন্ধ হুদঅ চীর ॥ ৪। 

এ সখি সরূপ কহুল তোহি। 

আন কিছু জন্দ বোলসি গোহি ॥ ৬। 

হার মনোহর বেকত ভেল। 

_ উজর উরগ সংসঅ গেল ॥ ৮। 

তে ধসি মজুরে জোড়ল ঝাঁপ। 

নখর গাড়ল হৃদ কাঁপ ॥ ১০। 

বিগ্যাপতি। 

ভনে বিষ্ভাপতি উচিত ভাগ। 

বচন পাটবে কপট লাগ ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি 

১-২। যেখানে কুসুম তুলিতে (পাড়িতে) গেলাম, 

সেঈ খানে এমর অধর খণ্ডন করিণ। 

৩-৪। সেই জন্য যমুনাভীরে চলিয়া আসিলাম, 

পবনে হৃদয়ের (বক্ষের ) বন্ম হরণ করিল। 

৫-৬। হে সখি, তোকে সতা কাহলাম, অন্য 

কিছু আমাকে বলিস্ না। 
৭:৮1 (বক্ষে বঙ্গ অপহ্ধত. ভ ওয়াতে ) মনোহর 

হার ব্যক্ত হঈল, ( তাহাতে ) উজ্জ্বল সর্পের সংশয় 

হইল। 

৯। ধসি -দৌড়য়া, বেগে আমিয়া। মজুর 

ময়ুর। জোড়প-গ্রঁডিল, দিল । 

১*। গাড়ল -পুঁতিয়া দিল, ফুটাইল। 

৯-১০। সেই জন্থ ময়র বেগে ঝাঁপ দিল, নখর 

বিদ্ধ করিল, (তাহাতে এখনও) হৃদ কম্পিত হইতেছে। 

১১। ভাগ-- ভাগ্য । 

১২। পাটব--পট্রতা | 

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উচিত: ভাগ্য 

(সমুচিত ফল হইয়াছে ), বচনের পটুতায় কপট 

লাগিতেছে (সংশয় হইতেছে )। 

৩২৮ 

(বাধার উক্তি ) 

ননদী সরুপ নিরূপহ দোসে। 

বিনু বিচারে বেভিচার বুঝওবহ 

সান করওহ রোসে ॥ ২। 

কউতৃকে কমল নাল সঞ্জে৷ তোরল 
করএ চাহল অবতংসে । 

রোখে কোখ সঞ্চো মধুকর ধাওল 

তেঁহি অধর কর দংসে ॥ ৪। 



বিগ্কাপতি। 

সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু 
দেখি ন পারল আগু ॥ ৫। 

সাকরি বাট উবটি কন চললান্ু 

তেঁ কুচ কণ্টক লাগৃ ॥ ৬। 
গরুজ কুস্ত সির থির নহি থাকএ 

তেঁ উধসল কেস পাশে । 

সখিজন সঞ্চো হমে পাছু পড়লিন 

তেঁ ভেল দীঘ নিসাসে ॥ ৮। 

পথ অপবাদ পিশুনে পরচারল 

তথিক্ণ' উতর হমে দেলা । 

অমরখ চাহি ধৈরজ নহি রহলে 

তে গদ গদ সর ভেলা ॥ ১০। 

ভনই বিষ্াপতি স্তন বর জউবতি 

ইসবে রাঁখহ গো । 
ননদী সঞ্চে৷ রসরীতি বঢ়াওব 

গুপুত বেকত নহি হোই ॥ ১২। 

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পু'খি। 

১। স্বরূপ-_-আরুতি। নিরূপহ--নিরূপণ 

কর। বুঝওবহ-_বুঝাইবে। 

২। সাম্ু--শ্বশ্র। করওহ-_করাইবে | 

১-২। ননদ, (আমার) আরুতি £ দেহ ) দেখিয়া 

আমাকে দোষী নিরূপণ করিতেছ। বিনা বিচারে 

(আমাকে ) ব্যভিচারিণী বুঝাইবে, শ্বাশুড়ী রাগ 

করিবেন । 
৩। নাল-_ৃণাল। তোঁরলি-_-ভাঙ্গিলাম। 

করএ করিতে । চাহল- _চাঁহলাম। অবতংসে-_ 

শিরোভূষণ। 

৪। রোখে--রোষান্থিত হইয়া । কোখ সঞ্জো-_ 
(কমল) কোষ হইতে । ধাঁওল- ধাবিত হইল। 

তেঁ--সেই কারণে । করু-_-করিল। দংসে-_দ্ংশন | 

৩-৪। কৌতুকবশতঃ আমি মৃণাল হইতে পদ্ম 

ছির করিয়া শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম ) কুদ্ধ মধু- 

১৬০ 

২৬১ 

কর পদ্মকোষ হইতে ধাবিত হইয়৷ (আমার) অধরে 
দংশন করিল। 

কম্ত বা ন ভবেড্রোষঃ প্রিয়ায়াসব্রণেহধরে। 

স ভূঙ্গং পদ্পমাপ্রাসীর্বারিতাপি ময়াহধুনা ॥ 

৬। দীকরি---সন্কীর্ণ। উবটিকহু---ফিরিয়! । 

৫-৬। সরোবর ঘাটের পথে কণ্টকতরু আগে 

দেখিতে পাই নাই। সন্কীর্ণ পথে ফিরিয়া চলিলাম 

সেই জন্য কুচে কণ্টক লাগিল। 

৭। গরুঅ কুস্ত-_জলপূর্ণ কলসী, অতএব গুরু 
ভার। থির-স্থির। থাকএ-_থাকে। উধসল--- 

আলুথালু হইল। ৮। নেপালের পুঁথিতে এই 
চরণের পাঠ নিম্নরপ-_ 

আতপ দোসে রোসে চাল অইলিন্থ 
খরতর ভেল নিসাস। 

জলপূর্ণ কলস মস্তকে স্থির থাকে না সেই জন্ত 
(আমার ) কেশপাঁশ আলুথালু হইল। সখীজনের 

পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম সেই জন্ত (দৌড়িয়া আসিতে ) 

দীর্ঘ নিশ্বাস হইল ( বহিতেছে )। 
৯। পরচারল-_প্রচার করিল। তথিহ'-_ 

তাহাতে । 

১০1 অমরথ চাহি--অমর্যবশতঃ | 

৯-১০। পথে খল ব্যক্তি আমার নিন্দা প্রচার 

করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, অমর্যবশতঃ 

ধৈর্য্য রহিল না, সেই জন্য আমার কণম্বর গঘ গদ 

হইল। 
১১। রাখহ--রাখ। গোই- গোপন করিয়া । 

১২। বঢ়াওব--বাড়াইবে। . গুপুত-_গুণ্ত। 

বেকত-_ব্যক্ত। হোই--হইবে। 
১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, 

এ সকল গোপনে রাখ। ননদীর সহিত রসরীতি 

বাড়াইবে ( তাহ! হইলে ) গুধ ব্যক্ত হইবে না। 

নেপালের পুথিতে তনিতা অন্তরূপ-_ 

বেকত বিলাস কঞ্চোেনে তব ছাপব 

বিস্তাপতি কবি ভান। 



২ 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরাএন 

লখিম! দেবি রমান ॥ 

বিদ্ভাপতি কবি কনে, তোমার বাক্ত বিলাস কে 

ঢাকিবে 2 রাজ! শিবসিংভ রূপনারায়ণ লথিমা দেবীর 

বল্লপভ। 

৩২৯ 

(বাধা 9? ননদে কথা ) 

জাহি লাগি গেলি হে তাহি করা লইলি হে 

তা পতি বইরি পিতৃ কীা। 

অছলি হে ছুখ সুখে কহ অপনে মুখে 

ভূষন গমওলহ জীা ॥ ১। 

স্বন্দরি কি কএ বুঝাঁওব কন্তে । 

জহ্বিকা জনম হোইতে তৌহে গেলিহে 

অইলি হে তহ্তিকা অন্ত ॥ ৪ 

জাঁহি লাগি গেলা সে চলি আা'এল 

তেঁ মোহি ধএলান' ম্বকাউ । 

সে চলি গেল তাহি ল-এ চললাল্ত' 

তে পথে ভেলি অনেজাই ॥ "| 

সঙ্করবাহন খেড়ি খেলাইতে 

মেদিনিবাহন আগে। 

যে সবে অছলি সঙ্গে সে সবে চললি ভঙ্গে 

উবরি অএলান* অছ ভাগে ॥ ৮। 

জাহি দুই খোজ.করইচছহ সান্রক্তি 

সে মিলু অপনা সঙ্গে । 
ভনই বিষ্ভাপতি স্তন বর জউবতি 

গুপুত নেহ রতিরঙগে ॥ ১০। 
তালপত্রের পুঁথি। 

১। জাহি--যাহা। লঈলি-_ আনয়ন করিলি। 

তা পতি-_তাহার পতি (সমুদ্র)। বইরি-_বৈরী 

(অগন্ত্য )। পিতু--পিতা (ঘট )। ২। ভূষন-_ 

অঙ্গরাগ । গমওলহ-_হারাইয়াছিস্, বুপ্ত করিয়াছিস্। 

বিগ্ভাপতি। 

১-২। (ননদের উক্তি ) যাহার জন্য গিয়াছিলি 

তাহা! কোথায় আঁনিলি, তাহার পতির শক্রর পিতা! 

কোথায় (তুই ঘটে করিয়া জল আমিতে গিয়াছিলি, 

জল আর ঘট কোথায় )ঃ যেখানে অঙ্গরাগ হারাইলি 

( সেখানে ) ছুঃথে স্থখে (কেমন) ছিলি, আপনার 

মুখে বল। 

ও। কএ_-করিয়া। 

কম্ত-্কান্ত । ৪ 

তাঠার। 

৩-৪। সুন্দরি, কান্তকে কি করিয়া! বুঝাইবি £ 

যাহার জন্ম হইতে ( দিধারস্তে) তুই গিয়াছিলি 

তাহার অন্তে (দবাবসানে ) আ'সলি (প্রাতে কুস্ত 

লইয়া জল নিতে 1গয়ািপি, স্ধ্ার সময় ফিরিয়! 

আরঁসলি, জল অথবা কুস্তও তোর কাছে না )। 

৫। ধএলাভ' _বাখিলাম। তেঁ-_তাই। 

অনেআই- _অন্যায় | 

( রাধার উন্দর : ধাহার জন গিয়াছিলাম 

সে চলিয়া আদিল (জল আনিতে গিয়াছিলাম, পথে 

নষ্টি আমিল)। সে চলিয়া গেল তাহাকে লইয়! 

চলিলাম (নৃষ্টি থামিয়৷ গেল, 'খলসীতে জল লইয়া 

গৃহে ফিরিলাম ), সেই জনা পথে অন্তায় (বিলম্ব ) 

হইল । 

৭1 সঙ্গরবাহন _বুষ । খেড়ি-_খেলিয়া । 

মেদ্নিবাহন- -বান্তকী, সর্প। আগে--সন্বুথে। 

৮1 ভঙ্গে_ ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়! | উবরি-_ 

মুক্ত তইয়া, রক্ষ! পাইয়া । অছ--মআছে। ভাগে__ 

ভাগো। 

৭-৮। ( একটা) বৃষ ক্রীড়া করিতেছিল, সম্মুখে 

( একট! ) সর্প ( পথে আসিতে একদিকে একটা বুষ 

ও অপর দিকে একটা! সর্প দেখিতে পাইলাম )। যে 

সকলে সঙ্গে ছিল ( সর্থীগণ ) সকলে পলায়ন করিল, 

ভাগো আছে ( বলিয়া ) রঙ্গ পাইয়া আসিয়াছি। 

৯। করইছহ-_-করিতেছেন। সাম্ুকি-_ শ্বাশুড়ী । 

১৪ | নে ্মেহ। 

বুঝাওব-_বুঝাইবি। 

জাঙ্তকা - যাহার । তহ্কিকা-__ 

৫-৬। 



বিগ্কাপতি | 

৯-১০। শ্বীশুড়ী যে ছুইয়ের খোজ করিতেছেন 

তাহা আপনার সঙ্গে মিলিল (কুস্ঠ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া 

গিয়া মাটীতে মিশিল, জল গড়াই বৃষ্টির "জলে 

মিশিল) | বিগ্বাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, 

গুপ্তন্নেহ ও রতিরঙ্গ (অন্তমান হইতেছে )। 

মান শিক্ষা | 
৩৩০ 

' সগীর উক্তি ) 

খনরি খন মতঘি ভঈ কিছু মরুন নয়ন কই 

কপটে ধরি মান সম্মান লেহী । 

কনক জঞ্জে পেম কসি পুন্ত পলটি বাসঙ্ক হুসি 
আধি সঞ্চেো অপর মধু পান দেকী ॥ ২। 

অরে রে ইন্দ্রমুখি গঢ ন করপিআ জদয় খেদ হর 

কৃম্বম সর রঙ্গ সংসার সারা ॥ ৩। 

বচনে বস হোসি জন্ম সসরি ভিন ভোইহ তন্ন 

সহজে বরু ছাঁড়ি দেব সমন সীম! । 

প্রথম রস ভঙ্গ ভেলে লোভে মুখ সোভ গেলে 

বাঁধি ভজ পাসে পিন ধরব গীমা ॥ €। 

জদি নয়ন কমলবর মুকলকের কস্তি ধর 

খর নখর ঘাত কই সেভে বেলা । 

পরম পদ লাভ সম মোদে চিরে জদয় রম 

নাগরী স্্বরত স্তখ অমিয় মেলা ॥ ৭। 

সরস কবি সরস ভনে চারুতর চত্রপনে 

নারি আরাহিয়ই পঞ্চবানা । 

সকল জন স্থজনগতি রানি লখিমাক পতি 

রূপ নারায়ন সিবসিংহ জানা ॥ ৯। 

তালপত্রের পু'খি। 

১1 খনরি খন-_ক্ষণকালের জন্য । মহঘি-__ 

মছা্য। 

২। কসি- কষিয়া, কযিত। আঁধি--অর্দ। 

২৩৩ 

১-২। ক্ষণকালের জন্য মহাধ্য হইয়া, কিছু অরুণ 
নয়ন করিয়। (কৃত্রিম কোপ করিয়া ), কপট মান 

ধরিয়া! ( করিয়!) সম্মান (আঁধক আদর ) লইবি। 

কষিত কনকের ন্যায় প্রেম (প্রেমকে যেন পরীক্ষা 

করিয়া! ), আবার ফিরিয়া বন্ধিম হাসিয়! অর্থ অধরের 

মধু পান (করিতে) দিবি। 

৩। ওরে চন্ত্রমুখি, অরুণ ( বর্ণ) কর (হস্ত), 

প্রিয়তমের হৃদয়ের খেদ হরণ কর, কুন্গুমশরের 

( কন্দপের ) বঙ্গ ( কেলি ) সংসারের সার। 

৪$। হোসি-_হোস্, হইবি। সসরি--সরিয়া। 

বরু--বরং। 

৫। গীমা_ গ্রীবা। 

৪-৫ | ব্চনে বশ হবি না, সরিয়া তন্থু বিভিন্ন 

ইবি (অঙ্গে অঙ্গে না স্পশ করে এরূপ ভাবে সবিয়া 

যাইবি ), বরং সহজে শধার সীমা ছাড়িয়া! দিবি ( শখ 

হইতে উঠিয়া যাইবি )। প্রথম রসভঙ্গ হইলে, লোভে 
মুখণোভা গেলে (অপক্তত হইলে) প্রিয়তম তুজপাশে 

বাধিয়া গ্রাবা ধরিবে। 

৬। যদি--যখন। মুকুলকের-_মুকুলের | সেছে-_ 

সেই । 

৭। মোদ-_আনন্দ। মেলা _মিলন। 

৬-৭। যদি নয়নকমলবর মুকুলের কাস্তি ধরে 

(চক্ষু অদ্ধ মুদ্রিত হয়) সেই সময় (প্রিয়তম খরনখর- 

ঘাত ক।রবে)। পরম পদ লাভ তুলা আনন্দিত 

হৃদয়ে চিরকাপ রমণ (আনন্দ সম্ভোগ ) কর, হে 

নাগরি, (সুরতস্থখ ) অমৃত মিলন। 

৮-৯। সরস কবি (বিদ্ভাপতি ) স্থুরস কহে, হে 

নারি, চারুতর চতুরপণার . সহিত পঞ্চবাণ মদনের 

আরাধনা! কর। সকল সুজন লোকের গতি রানী 

লখিমার পতি রূপনারায়ণ শিবসিংহ জানেন। 



২৪০৪ 

৩৩১ 

( সথীর উক্তি) 

খর বচন সুন সাজনি। 
মান করবি আদর জানি ॥ ২। 

জব কিছু পিয়া পুছব তোয়। 

অবনত মুখ রহবি গোয় ॥ ৪। 

জব পরীহরি চলএ চাহি । 

কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি ॥ ৬। 

জব কিছু আদর দেখহ খোর । 

ঝাপি দেখাওবি কুচ ওর ॥ ৮। 

বচন কহবি কাদন মাথি। 

মান করবি আদর রাখি ॥ ১০ । 

জব করে ধরি নিকট আনি। 

উদ্ধ উহু কএ কহবি বানি ॥ ১২। 

ভনই বিদ্ভাপতি সোই সে নারি । 

মানক পিরিতি রাখয় পারি ॥ ১৪। 
কার্তনানন্গ। 

১। সাঁজনি- সজনি। 

২। আঘর ( পাঁইবি ) জানিয়া মান করিবি। 

৩। জব--যখন। তোযর--তোকে। 

৪1 গোয়-_ গোপন করিয়া । 

৫ যখন ( তোকে ) ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে 

চাহিবে। 
৮1 ঢাকিবার ( ছলনায় ) কুচপ্রান্ত দেখাইবি। 

১১। যখন কর ধারণ করিয়া নিকটে আনিবে। 

১২। কএশ-করিয়া। 

১৩। সোই--সেই। 

মানের গ্রীতি রাখিতে পারে। ১৪। 

৩৩২ 

(সথীর উক্তি) 

সথি অবলম্বনে চলবি নিতন্থিনি 

থন্তবি খন্ত সমীপে । 

বিস্তাপতি। 

জব হুরি করে ধরি কোর বইসাওষ ' 
আঁচরে চোরায়বি দীপে ॥ ২। 

সখি মান ন রহত উদীসে। 

সত সম্ভাসনে বচন ন পরগাসব 

জেহন কুপন অসোয়াসে ॥ ৪। 

লন্তু লু হসি হসি মুখ মোড়বি 

দশন দেখাওব হাসে । 

বদন আধ বিন্ু সাধ ন পুরব 

কুচ দরসাওব পাসে ॥ ৬। 

বহুবিধ আদরে পনুক কাতর লখি 

বিমুখি বউসব বামে । 

করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারৰ 

সেজ তেজি বইসব ঠামে ॥ ৮। 
করে কর জোরি মোরি তনু উঠব 

অন্বর সম্বরি পীঠে। 

ভনই বিদ্ভাপতি উতকট সঙ্কট 

উপজায়ব দীঠে ॥ ১০। 
কীর্তনাদনগ। 

১। থম্তবি__স্তস্তিত হইবি, নিম্পন্দ হুইবি। 

থন্ড-ম্তত। 

২। বইসাওব-বসাইবে। চোরায়বি_ চুরী 

করিবি, লুকাইবি। দীপ--আলোক ( তন্তুল্য মুখ)। 
১-২। হে নিতণ্থিনি, সখীকে অবলম্বন করিয়া 

চলিবি, (গৃহের) স্তস্তের সমীপে নিস্পন্দ হইয়! দড়াষ্টবি। 

যখন হরি হস্ত ধারণ করিয়া কোলে বসাইবে অঞ্চলে 

মুখ লুকাইবি। 
৩। রহুত--থাকে। উদাস উপেক্ষা । 

৪।| পরগাসব- প্রকাশ করিবে। জেকন-_ 

যেমন। অসোয়াসে-_আশ্বাসে। 

৩-৪। সখি, উপেক্ষা করিলে যান থাকে না। 
শত সস্ভাষণে বচন প্রকাশ করিবে না (কথা কহিবে 

ন1), যেমন কৃপণ আশ্বাস ( দেয় ন! ) কপণের নিকট 



বিস্তাপতি। 

ধারায় অধ প্রার্থধা করিলেস্ত সে দিতে স্বীকৃত হয 
না। 

৫-৬। লঘু লঘু ভাসিয়া হাসিয়া মুখ ফিবাইবি, 

হাঁসিবার সময় দশন দেখাইবি। অদ্ধ মখ বিনা সাধ 

পুরাইবে না (অদ্ধ মখেব অধিক দেখাইাব না ), 

কুূচেব পার্শ্ব দেখাইাব। 

৭। লি লক্ষ্য ক্যা । 

বামে-_-অপ্রসন্ন হইয়া, বট ইয়া । 

৮1 সেজ শয্যা। ঠামে_ স্থানে, ভমিত। 

৭৮ বভবিধ আদবে প্রন্বব কাঁতবতা লক্ষ্য 

কবিষা, মখ ফিবাইযা বষ্ট তযা বসিবি । হাঁত দিয়া 

হাত ঠেলিবি, আলিঙ্গন নিবাঁবণ কবিবি, শয্যা ত্যাগ 

কবিয়া “মিতে উপবেশন কবিবি। 

১০। উপজাযব উৎপন্ন কবাইবি। 

৯১০। কাব কব শান কবিয়া, অঙ্জ?মুভিমা, পৃষ্ঠে 

বস্ত্র স্ববণ কবিষা উঠিবি। বিস্যাপতি বহি ৩ছে, 

দষ্টিত (চক্ষে চাতনিতে ) উতৎ্কট সম্কট উৎপন 

করাইবি। 

বইসব বসিবি। 

শালি 

৩৩৩ 

(সখীতে সখীতে কথা ) 

কোপ করএ চাহ নয়নে নিহারি রহ 

ধরিব! ন পারয় হাসে । 

ন বোল পরুস বাক ন মুখ অরুন থাক 

টাদ কি জলই হুতাসে ॥ ২। 

এ সখি মান করিবা ন জানে । 

কত খন সিখাউবি আনে ॥ ৪ | 

ননন নননভন পিঅরে নখরে হন 

জেও জান তথিহু লজাই । 

নকর ভৌহ ভঙ্গ ন ধরি মোলই অঙ্গ 
খনহি স্থলভ ভএ জাই ॥ ৬। 

অপনে অথিক স্থধি নধর পরেরে বুধি 
বিসম কুম্থমসর মায়া । 

২০৫ 

বিবহ সোস ভেলে ভল হো অধর দেলে 

বৌদ সোহাউনি ছাষ! ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি হোইফ্গ্কুন বতি 

পুজবতে পঞ্চবানে । 

বপিনি দেবি পতি মতি সিরি বতিধর 

সকল কলা রস জানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পু'খি। 

১। চাহ--চায়। ধবিখা_ ধবিতে। পারয়-_ 

পাবে। 

১২। (বাধা ) কোপ কাবিতে চাষ, চক্ষে দেখিয়া 

খাকে ( তাহাকে ধেখিযা! ালয়! যায় ), হাসি ধবিতে 

(বাখিত) পাব না। পরুষ কথা বলিতে পারে না, 

মখ অকণ বণ ( কোপে চিত ) থাকে না,চন্ত্র কি 

আগ্রব (ন্ায় )জ্াল? 

৩। করিবা-কবিতে। 

শিখাতবে। আনে- অন্ত ব্যক্তি | 

৩-৪। সাথ, খান কবিতে জানে না, কতক্ষণ 

অপ শিখাহবে ? 

৫। [পিঅরে- প্রিয়কে। 

তথিহু--তথা।প। 

৬। মোলই--মোড়ই, ফিরাই। 

৫-৬। না, না, না, না, না, না, বলিয়া প্রিয়তমকে 

নখাথাত করিতে যাঁদও 'জানে তথাপি লজ্জা পায়। 

ভ্রভঙ্গ ( কোপচিহু ) করে না, অঙ্গ ফিরাইয়া ধরে 

( রাখে ) না, ক্ষণমাত্রেই সুলভ হইয়া যায়। 

৭। অথিক__আছে। স্থধি-_বিবেচনা | 

বুধি--বুদ্ধি, জ্ঞান। ৮। সোঁস-_-শুফ। সোকাউনি 

(স্ত্রী )--শোভন । 

৭-৮। আপনার বিবেচনা আছে, পরের বুদ্ধি 

লইবে না, কামের মায়া বিষম। বিরহে শুফ হইলে 

অধর (পান ) দিলে ভাল হয়, রোস্রে ছায়া সুর । 

৯। হোইহ-_হইবে। দুন-দ্বিগুণ। 

পুজবতে- পুজা করিতে, পুজা করিবার সময়। 

৪ । সিখাউবি-__ 

জেও- বদিও। 



৪৬ 

১০। মতি--মন্ত্রী। সিরি--শ্রী। 

৯-১০। বিষ্াপতি কহিতেছে, পঞ্চবাণকে পুজা 
করিলে ছিগুণ রতি হইবে। রূপিণ দেবীর পতি 

মন্ত্রী শ্রী রতিধর সকল কলারস জানেন । 

৩৩৪ 

(রাধার উদ্ডি ) 

দুরহি রহিয় করিয় মন আন । 

নয়ন পিয়াসল হটল ন মান ॥ ২। 

হাস স্ুধারস তন্ত মুখ ভেরি। 

বীধলিএ বাধ নিবী কতি বেরি ॥ ৪ । 

কী সখি করব ধরব কী গোয়। 

করিয় মান জৌ আইতি ভোয় ॥ ৬। 

ধসমস করয় রহও' হিয় জাতি । 

সগর শরীর ধরয় কত ভাতি ॥ ৮। 

গোপহি ন পারিয় জদয় উলাস। 

মুনলানত বদন বেকত হো ভাস ॥ ১০। 

ভনই বি্ভাপতি তোর ন দোস। 

ভূখল মদন বঢ়াবয় রোস ॥ ১২। 

মিথিলার পদ । 

১। রহিয়-_থাকিয়া। ভান- অন্য । 

২। পিয়াসল-_পিপাসিত। ২। হুটল-- 

নিষেধ। 

১-২। দূরে থাকিয়া মন অন্ত ( প্রকার) করি, 

পিপাসিত নয়ন নিষেধ মানে না। 

৩। তন্ু--তাহার। 

৪। বীধলিএ__বীধা। নিবী--নীবি। বেরি-্ 

বার। 

৩-৪। হান্য স্ুধারস (সিঞ্চিত) তাহার মুখ 

দেখিয়৷ বন্ধ নীবি কত বার বাধিব? (তাহার মুখ 

দেখিলে নীবি বন্ধ থাকিলেও মনে হয় পিথিল বন্ধন 

হইয়াছে )। 

বিদ্ভাপতি ৷ 

৫ | ধরব--রাখিব। গোয়-_গোপন করিয়া। 

৬। জৌ-যাদ। আইভি--আয়ন্ত, স্বায়ত্ব। 

৫-৬। সাথ, কি কারব, কেমন করিয়া গোপন 

করিয়া রাখিব + যাঁন ([চত) স্থায়ত্ব হয় তবে মান 

করি। 

৭। ধসমস--ধড়ফড়, ছরু দুরু । রহ _রহি, 

থাকি। হিয়_-খায়, বঙ্ষ। জাতি _চাপিয়া। 

৮| সগর-সমস্ত। ধরয় -ধরে। ভীতি-_ 

ভাত, শোশা। 

৭-৮। হদয় দুরু দুরু করে ( সেই জন্য ) চাপিয়া 

থাক, সমুদয় শরার কত: প্রকার ) শো! ধারণ 

করে। 

৯। গোপহি _গোপন করিতে । 

১০। শ্রনলাভ-_মুপত কারণেও । বেকত-- 

ব্যক্ত । 

৯-১০ | হ্বপয়ের ডলাম গোপন করিতে পারি 

না, মুখ মুধিত করলেও হাস ব্যক্ত কয়। 

নভঙ্গে রতোপ দষ্টিরাণিকং মোৎকগ মুগ্বঙ্গতে 
কাকম্তং গমতে।প চেত'স ৬নুরোমাঞ্চমাবন্বতে । 

রুদ্ধায়ামাঁপ বাণি সন্মিতামধং দগ্ধাননং জায়তে 

দৃষ্টে নিবহণং ভাঁবস্যুতি কখ* মানস্ত তম্মিন জনে ॥ 
অমরুশতক । 

ভুল -ম্ষণধত। ৰঢ়াবয়__বাড়ায়। 

১১-১২। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, তোর পোষ নয়, 

ক্ষুধত মদন রোন খাড়াইতেছে (অধিক কুপিত 

হইতেছে )। 

১২। 

৩৩৫ 

(রাধার উক্তি ) 

জখনে জাইঅ পিআ সঅনক পাস। 

মন রহ মান করব কত রান ॥ ২। 

তস্থ কর পরসে ন রহএ গেয়ান । 

নীবী কখনে ফুজএ কে জান ॥ | 



বিদ্ভাপতি। 

কোনে পরি পিয়া সঞ্চে৷ করব সখি মান। 

মন মোর হরএ মধখ পচবান ॥ ৬ | 

কি করব মান মো ন মন গীর। 

কামক আএত তরুনি সরীর ॥ ৮। 
চালপনের পুথি । 

১। জাইঅ- যা । সঅনক-. শয্যার । 

১। মন রহ -মনে ইচ্ছা গাকে। বাগ- রাশি । 

১-২। যখন প্রিঘতমের শযাব পারে যাই, মনে 

ইচ্ছা! থাকে কত রাশি মান করিব । 

তাহার কণস্পণশে জ্ঞান থাকে না নাবিবন্ধ 

কখন খুলিয়! যায় কে জানে । 

সখি, পিগতমের সি ' প্রতি ) কেমন 

করিয়। মান করিব ' মধান্ত শঞ্চবাণ ' মদন আমার 

যন তরণ করে। 

৭ মো -আঁম। ৮। আগত -আয়গ্। 

৭-৮। কি সান কৰিব, "আমার মন স্থির নয়, 

তরুণীর শরীর কামের আয় । 

৩-৪। 

৫-৬। 

রাধাব মান: 
৩৩৩ 

' রাধার উক্তি) 

লোচন অরুন বঝল বড় ভেদ । 

রঅনি উজাগর গরুম নিবেদ ॥ ২। 

ততহি জাহ হরি ন করহ লাখ । 

রঅনি গমওলহ জঙ্কিকে সাথ ॥ ৪1 

কুচ কুস্কুমে মাখল হিঅ চোর । 

জনি অন্রাগে রাগি কর গোর ॥ ৬ 

অনকে ভূষনে তোর কলঙ্ক । 

বড়ে ও ভেদ মন্দেও পরসঙ্গ ॥.৮। 

চিট গুড়ে চুপড়লি রাড়ক পোরি। 

লওলে লোথে বেকত ভেল চোরি ॥ ১০। 

২০৭ 

ভনই বি্ভাপতি বজবানহু বাধ। 

বড়াক অনয় মৌন পয় সাধ ॥ ১২। 
মিথিলার পদ । 

১। ভেদ---বভল্য । 

২। রইনি-_রজনী। উজাগরি-_-উজ্জল, 

জোত্মালোকিত। নিবেদ -জানাইতেছে। 

বড় রহস্য বঝিয়াছি। তোমার) অরুণ 

লোচন জ্যোতশ্ারাত্রির গুব্তর (৭1) জানাইভেছে। 

(আমি সমস্ত রশন্য বঝিতে পারিয়াছি । রাত্রি 

জাগ্রণে তোমার চক্ষ অরুণ প্রতিম হইয়াছে দেখিতে 

পাইতেছি )। 
রজনিভ'ণত্ত গর৮ গর র।গকষায়িতমলস নিষেদং। 

গীতগোবিন্দ। 

গণনা, ।মথ্যা। কথা কহিয়া দোষ 

গোপন করিবার চে । 

৪1 গ্মগলহ যাপন করিয়াছ। 

যাহার, যে রমণীর । 

»রি, )০এা। ছলনা করিও না, যে রমণীর 

সহি» র্গনী ধাপণ করিয়া সেগানে যাগ । 
হরি &পি ষাভি আধখ যাহি কেশব ম! বদ কৈতব বাদং। 

গীতগোধিন্দ। 

৫। রাঁগি_ বঞ্তিয়া, রং দিয়! । 

৫-৬। তোর গছ্বয় কুচকুস্কুম মাথিয়াছে, যেন 

প্রেম (অনুরাগ) র* মাখাইয়। তোকে গৌরবর্ণ 

করিয়াছে । (আছে কালো ছিলে এখন নূতন 

প্রেমের নৃতন রং মাখিয়া গৌরবর্ণ হয়া )। 
৮। উকুতি-__উ্কি, কথা, লক্ষণ। 

৭৮। অপরের ভূষণ (কুঙ্গুমাদ) তোর কলঙ্ক 

হইয়াছে, মন্দের সহবাসে (প্রসঙ্গ ) াঁকলে মহতেরও 

দোষ (ভেদ) হয়। (এই সকল) লক্ষণে অপরের 

সঙ্গ (সহবাস) ব্যক্ত হইতেছে । 

৯। চিট-_চউটি, পিপীলিকা । চুপড়লি-- 
মাখ!। রাড়ক-_ইতর জাতীয় ব্যক্তির, রেড়োর। 

পোরি-_পুর, গৃহ । 

১-২। 

৩।| লাখ - 

জহ্কিকে-_ 

৩-৪ 1 



২৪৮ 

১*। লওলে--আনীত। লোথে--লোপ্ত, 

অপহৃত সামগ্রী । 

৯-১০| ইতর লোকের গৃহে গুড়ে পিগীলিকা 

লিপ্ত, আনীত অপহৃত সামগ্রী হইতে চুরী ব্যক্ত হ্য 

(কোন ইতর লোকে যদি গুড় চুরী করিয়া আনে 

তাহার গৃহে পিপীলিকা হওয়াতে সে ধরা পড়ে )। 
১১। বজবহু--বচবহু, বলিতেও । বাধ- বাধা, 

নিষেধ। 

১২। বড়াক--গুরু। অনয়- _অন্তায় কার্য্য । 

সাধ-_সাধন!। 

১১-১২। বিদ্তাপতি কহিতেছে, কথা কহাও 

কঠিন (বাঁধ)। গুরুতর অন্যায় কর্ম করিলে মৌন 

রহিতে হয় ( সহা করিবে )। | 

৩৩৭ 

(রাধার উক্তি ) 

কুঙ্কুম লওলহ নখ খত গোই । 
অধরে বিকাজর অয়লাহে ধোই ॥ ২। 

তইও ন রহল কপট বুধি তোরী। 

লোচন অরুণে বেকত ভেলি চোরী ॥ ৪। 

চল চল কহ্নাই বোল জন্মু আনে । 

পরতখ চাহি অধিক অন্মমানে ॥ ৬। 

জানঞ্ে প্রকৃতি বুঝঞ্েগ গুণশীলা । 

জস তোর মনোরথ মনসিজ লীলা! ॥ ৮।| 

ধনসেঁ। জউবন ছইলও জাতী | 
কামিনি বিন্ন কইসে গেলি মধুরাতী ॥ ১০। 

বচনে ল্রকাবহ বেকতেও কাজে । 

তোহে হুসি হেরহ হুম বড়ি লাজে ॥ ১২। 

অপথন্' সপথ বুঝাঁবহ রাধে । 

কোনে পরি খেওম সঠ অপরাধে ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি পিতা অপরাধে । 

উদ্ঘট ন কর মনোরথ বাধে ॥ ১৬। 

বিদ্ভাপতি। 

দেবসিংহ স্বত এহে! রস জানে। 

রাএ সিবসিংহু লখিম! দেবি রমানে ॥ ১৮। 
তালপত্রের পুখি। 

১৬ মাত্রা । 

খভ--ক্ষত। 

শারঙ্গীমালব ছন্দ । 

১। লওলহ--আনিয়াছি। 

গোই__ গোপন কাঁরয়া : 

২। বিকাজর-_-কজ্জলশৃন্ত। অয়লাহে__ আঁসি- 

য়াছ। ধোই-_ধুইয়া। 

১-২। কুস্কুম দ্বারা নখক্ষত গোপন করিয়া 

আনিয়াছ, অধর ধুইয়! কজ্জলশৃন্ত করিয়া আসিয়াছ। 

৪। বুধ _বুদ্ধি। ৪। বেকত-ব্যক্ত। 

৩-৪। তথাপি তোর কপট বুদ্ধি রহিল ন! 

( কৌশল সফল হইল ন| ), অরুণ লোচনে চুরী ব্যক্ত 
হইল। 

৫ | চল চল--যাও যাও। আনে--অন্ত। 

৬। পরতখ--প্রতাক্ষ । চাহি- চেয়ে, অপেক্ষা । 

৫-৬। যাও যাও কানাই, অন্ত কথা বলিও না 

(মিথ্যা কথা বলিও ন1), 'গ্রতাক্ষের অপেক্ষা অন্থমান 

অধিক (যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহার অপেক্ষা 

অধিক অনুমান করিতেছি )। 

৭ জান-_জানি। 

৮। জস--যত। 

৭-৮। ( তোর ) প্রকৃতি জানি, গুণশীলতা বুঝি। 

তোর ঘত মনোরথ ( সমস্ত ) মনসিজ লীলা (কেবল 

কন্দর্প লীলাতেই তোর মনোরথ পুর্ণ হয় )। 

৯। ছইল-_চতুর, স্ুঘড়। জাতী-জাতি। 
৯-১০। চতুর জাতীয় পুরুষের ধন অপেক্ষা 

যৌবন (প্রিয় ), বিনা কামিনী মধুরাত্রি কেমন করিয়া 
গেল? 

১১। ছুকাবহ-_লুকাইতেছিন্। বেকতেও-_ 
ব্যক্ত হইতেছে । ১২। হেরহ-_দেখিতেছিস্। 

১১-১২। বচনে লুকাইতেছিস (অপরাধ 

অশ্বীকার করিতেছ ), কাজে ব্যক্ত হইতেছে, তুই 

গুণশীলা--গুণশীলতা | 



বিদ্ভাপতি। 

হাসিয়া ( আমাকে ) দেখিতেছিস্, আমি অত্যন্ত লজ্জা 

পাইতেছি। 
১৩। অপথহ'-_অপথেও, মন্দ কাঁজ করিয়াও | 

সপথ- শপথ । বুঝাবহ--বুঝাইতেছিস্। 
১৪। কোনে পরি--কেমন করিয়া। খেওম-_ 

ক্ষমা করিব। 

১৩-১৪। মন্দ কাজ করিয়াও শপথ করিয়া 

রাধাকে (আমাকে ) বুঝাইতেছিস্, শঠের অপরাধ 

কেমন করিয়া ক্ষমা! করিব ? 

১৬। উদঘট-_ প্রকাশ, উদঘাটন । 

১৫-১৬। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, প্রিয়তমের 

অপরাধ প্রকাশ করিয়! মনোরথে বাধ! করিও (দিও) 

না। 

১৮। রমান--রমণ, বল্লত। 

১৭-১৮। লখিমাদদেবীবল্লভ দেবসিংহপুক্র রাজ! 

শবসিংহ এই রস জানেন । 

৩৩৮ 

(রাধার উক্তি ) 

চল চল মাধব মঝু পরনাম । 

চাতুরি ন রহ চতুরক ঠাম ॥ ২। 

অধরক জোতি মলিন ভই গেল । 

তুয় অনুরূপ রমনি হরি লেল ॥ ৪। 

সি'ছুরক বিন্দু ললাটহি লাগি। 

সোপলি স্থন্দরি নিজ অনুরাগি ॥ ৬। 

প্রতি অঙ্গে রতি চিন বেকত হোয় । 

করতল টাদ ঝপাবয় কোয় ॥ ৮। 
কীর্তনানন্দ। 

১। চল চল--যাঁও যাও । পরনাম- প্রণাম ? 

২। চতুরের কাছে চাতুরী থাকে না। 

৩। ভই-_হ্ইয়া। 
৪1 অন্গুরূপ--যোগ্য। 

২৭ 

২০৬ 

৬। সুন্দরী নিজের অনুরাগ সমর্পণ করিল। 

৭। চিন-__চিহ্ন। বেকত-_ব্যক্ত। 

৮। করতলে কে চন্দ্র ঢাক! দেয়? 

৩৩৯ 

(রাধার উক্তি ) 

আধ মুদ্িত ভেল ছু₹হু লোচন 

ব্চন বোলত আধ আধে। 

রতিক আলসে সামতন্ু ঝামর 

হেরি পুরল মোর সাধে ॥ ২। 

মাধব চল চল চল তহ্ছি ঠামে । 

জন্থ পদ জাবক হৃদয় ভুখন 

অবন্থ' জপত তন্তু নামে ॥ ৪। 

কত চন্দন কত ম্বগমদ কুস্কুম 

তুয় কপোল রহ লাগি। 

দেখি অনুরুপ সাতি কয়ল বিহি 

অতএ মানিয় বু ভাগি ॥ ৬। 
কীর্তনানঙগা । 

২। সামতন্ু- শ্যামতনু । ঝামর- _মলিন। 

৩-৪। মাধব, যাঁও, যাও, যাও, তাহার কাছে যাও 

যাহার পদযাবক (€ তোমার ) হৃদয় ভূষণ এখনও তাহার 

নাম জপিতেছে। 

৬। অনুরূপ দেখিয়া বিধি শান্তি করিল, অতএব 

বনু ভাগ্য ( করিয়া ) মানিবে। 

৩৪০ 

(রাধার উক্তি) 

সহস রমনি সে ভরল তোহর হিয় 

করু তনি পরসি ন ত্যাগে। 

সকল গোকুল জনি সে পুনমতি ধনি 
কি কহুব তাহেরি ভাগে ॥ ২। 



২৯৩ 

পদজাবক হৃদয় ভিন অন্ধ 

আওর করজ খত তাহে। 

জাতি জুবতি সঙ্গে রঅনি গমৌলহ 
ততভি পলটি বরু জানে ॥ ৪&। 

নয়নক কাজর অধারে চোরাওল 

নয়ন অধরকন রাগে। 

বদদলল বসন ন্রকাওব কত খন 

তিলা এক কৈতব লাগে ॥ ৬। 

বড় অপরাধ উতর নহি সম্ভব 

বিষ্ভাপতি কৰি ভানে । 

রাজা শিবসিংহ বূপনরায়ন 

সকল কল! রস জানে ॥ ৮। 

তালপত্রের পুথি । 

১। সেঁণ_.সভিত, দ্বারা । তনি--তাহাদিগকে, 

তাহাকে । 

২। জনি-_নারী, জন শবের স্ত্রীলিঙ্গ। 

১-২। তোর হৃদয় সহজ রমণী দ্বারা পুর্ণ ( কিন্তু ) 

তাহার স্পর্শ (সেই রমণীর সঙ্গ) ত্যাগ করিস্ না। 

গোকুলে সকল নারীর অপেক্ষা সেই ধনী পুশ্যবতী, 

তাহার ভাগ্য কি কহিব! 

৩। অচ্-_আছে। আওর--আর। করজ__ 

নথ। 
৪ | জাহি-_যে। গমৌলহ--যাঁপন করিয়াছ | 

বরু-_ভাল, বরং । জাহে-যাও। 

৩-৪। পদের অলস্তক চিহ্ন এব" নথরেখা বক্ষে 

ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে; যে যুবতীর সহিত রাত্রি 

কাটাইয়াছ দেইখানে বরং ফিরিয়া যাও । 

৬। বদলল---ব্লান, অপরের । 

৫-৬। নয়নের কজ্জল অধর হরণ করিয়াছে, 

অধরের রাগ নয়ন লইয়াছে। পরের বসন, তিলমাত্র 

' কৈতবের জন্ত ( ছলন! করিয়া ) কতক্ষণ লুকাইবে? 

৭-৮। বিদ্কাপতি কবি কহিতেছে, বড় অপরাধে 

বিগ্কাপতি। 

উত্তর সম্ভব নয়। রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ মক” 

রস জানেন। 

৩৪১ 

( রাধার উক্তি ) 

জাবে রহিঅ তুঅ লোচন আগে । 

তাবে বুঝাবহ দিঢ় অনুরাগে ॥ ২। 

নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে । 

কপট হে মাধব কতি খন বানে ॥ ৪ | 

বুঝল মধুরপতি ভলি তুঅ রীতি । 

দয় কপট মুখে করহ পিরীতি ॥ ৬। 

বিনয় বচন জত রস পরিহাস । 

অনুভবে বুঝল হমে সেও পরিহাস ॥ ৮। 

হসি হসি করহ কি সব পরিহার 

মধু বিখে মাখল সর পরহার ॥ ১০ । 
নেপালের পু'খি। 

১-২। যাবৎ তোমার চক্ষের সম্মুথে থাকি তাবৎ 

দৃঢ় অনুরাগ বুঝাও। 
৩। ওত-_ অস্তরাল। ৪। বানে- মূল্য থাকে। 

৩-৪। চক্ষের অন্তরাল হইলে সকলই অন্তরূপ, 

হে মাধব, কপটতার মূল্য কতক্ষণ থাকে ? 

৫। মধুরপতি--মথুরাপতি।  ভলি-_ভাল, 

ভল শৰের স্ত্রীলিঙ্গ । 

৫-৬। মথ্রাপতি, বুঝিলাম তোমার রীতি ভাল, 
হদয়ে কপটতা, মুখে গ্রীতি কর। 

৭। পরিহাস--কৌতুক। .৮। পরিহাস-- 

মিথ্যা কৌতুক, বিদ্রপ। 

৭-৮। যত বিনয় বচন, রস কৌতুক, :অনুভবে 
আমি বুঝিলাম তাহা বিদ্রুপ । 

৯-১০ | হাসিয়া হাসিয়া! কি সকলকে (যাহারা 

তোমার প্ররেয়সী হয়) পরিত্যাগ কর? মধু বিষে 

মাথা শর প্রহার কর? 



বিদ্যাপতি। 

৩৪২ 

(রাধার উক্তি) 

মনসিজ বানে মোর হরল গেঁআনে । 

বোললহ তোহে মোরি দোসরি পরানে ॥ ২। 

বচনন্ত চুকলাসি আবে কী ছড়া । 

সমুহ নিহারসি সাভস বড়া ॥ 81 

কি তোহি বোলিরেৌ কাঙ্ু কি বোলিবঞ্ে তোহী । 

বেরি বেরি কত পরিপঞ্চসি মোহী ॥ ৬। 

ভাঁগিলে ভাসা তোলিলে আসা । 

আবে কর্কে করসি তোঞ্ে মুখ পরগাসা ॥ ৮। 

লাজক অপগমে চীহ্ুলি জাতী । 

পেম করহ অনতএ গেলি রাতী ॥ ১০। 

খণ্ডিত জুবতি কবি বিষ্ভাপতি ভানে। 

পেঅসি বচনে লজা এল কান্তে ॥ ১২। 

রূপনরাঞ্জেন এন রম জানে । 

রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৪। 
তালপত্ত্রের পুথি। 

১-২। মনসিজের বাণ আমার জ্ঞান হরণ করিল, 

তুই আমাফে (তোর) দ্বিতীয় প্রাণ বলিলি। 

৩। চুকলাসি-_চুকিলি, ভ্রষ্ট হইলি। ছড়া__ 

ছাড়া, বাকি। 

৪। সমুহ-_সম্ুথ। 

৩-৪। বাকা ভ্রষ্ট হইয়াছিস্ এখন (আর ) কি 

বাকি ! সম্মুখে দেখিতেছিস্, বড় সাহস ! 

৬। পরিপঞ্চসি__ প্রপঞ্চ করিতেছিস্, বঞ্চন! 

করিতেছিস্। 

৫-৬। কি তোকে বলিব কানাই, তোকে কি 

বলিব! বার বার আমাকে কত বঞ্চন! করিতেছিস্! 

৭। ভাসা--ভাষা,কথা। তোলিলে-_-তোড়িলে, 

ভাঙ্গিলে। 

৮। বককেঁ-কেন। পরগাসা--প্রকাশ। 

৭-৮। কথা ভাঙ্গিলি ( প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলি ১, 

২১১ 

আশা ভঙ্গ করিলি, এখন কেন তু মুখ প্রকাশ 
করিতেছিস্ ( দেখাইতেছিস্) ? 

৯। চীহ্কলি-__-চিনিলাম । 

১০। অনতএঅন্ত্র। গেলি--গত। 

৯-১০। লজ্জা দূর হইলে (তোর) জাতি (ম্বভাব) 

চিনিলাম, গত রাত্রে অন্যত্র গিয়! প্রেম করিয়াছিলি। 

১১। খণ্ডিত-__-খগ্ডিতা, স্বামীর পরস্তীসঙ্গ চিহ্ন 

দর্শনে ঈর্যাযুক্তা স্ত্রী 

১২। পেঅসি--প্রেয়সী | 

১১-১৯। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, যুবতী 

খগ্ডিত।, প্রেয়সীর বচনে কানাই লক্জা পাইল। 

১৩-১৪। পখিম! দেবীর বল্লত রাজা শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ এই রস জানেন। 

৩৪৩ 

(রাধার উক্তি ) 

পরিজন পুরজন বচনক রীতি। 

পেম লুবুধ মন ভেলি পরতীতি ॥ ২। 

নিঅ অপরাধ বোলত কী আনে। 

কুমুদহি ভেল কমলকে ভানে ॥ ৪ | 

এহি মনুভবি বুঝল সরূপে। 

নঅন অছ্ইতে নিমজলিন কৃপে ॥ ৬। 

জি তোহে মাধব সহজ বিরাগী। 

লোচন গীম কএল কথি লাগী ॥ ৮। 

পুনু জন্ম বোলহ অইসনি ভাসা । 

কাহুক কউতুকে কান্ছ নিরাসা ॥ ১০। 

নহি নহি বোলহ দরসহ কোপে । 

জতনে জনাএ করইছহ গোপে ॥ ১২। 

পরতখ গোপব কে পতিআউ। 

বরু মনমথ সরে জীবন জাউ ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি এন রস ভানে। 

পুহবিছি অবতরু নব পঁচবানে ॥ ১৬। 



২১২ 

রূপনরাঅন এন রসমন্ত। | 

গুন নিবাস লখিম। দেবি ক্ত| ॥ ১৮। 
তালপত্রের পু-খি। 

১-২। পরিজন পুরজনের কথার রীতিতে প্রেম- 

লুন্ধ মনে প্রতীতি হইল। 

৩-৪| নিজের অপরাধ, অপরকে কি বলিব ? 

কুমুদে কমলের ভ্রম হইল । 
৬। নিমজলিছ-__নিমগ্র হইলাম । 

৫-৬। অনুভব করিয়৷ ইহাই সত্য বুঝিলাম, 

চক্ষু থাকিতে কুপে নিমগ্ন হইলাম । 
৭-৮। মাধব, যদি তুমি ম্বভীবতঃই বিরাণী, 

কিসের জন্ত গ্রীবার দিকে চক্ষু করিলে ( চক্ষু অবনত 

করিলে )? 

৯-১* | পুনরায় এমন ভাষা বলিও না, কাহারও 

নিরাশায় কাহারও কৌতুক। 
১১-১২। না না বলিতেছ, কোপ প্রদর্শন করি- 

তেছ, জানাইয়া যত্ব পূর্বক গোপন করিতেছ। 
১৫। পতিআউ-_প্রতীতি করিবে। 

১৬। বরু-_ বরং ভাল। 

১৫-১৬। প্রত্যক্ষ গোপন করিলে কে প্রতীতি 

করিবে? মন্মথের শরে জীবন যাউক সে বরং ভাল। 

১৬। পুহবিহি-_-পৃথিবীতে। 

১৭। রীসমন্তা রসজ্ঞ। 

১৮। গুননিবাস-_গুণধাম। 

১৫-১৮। বিদ্ভাপতি এই রসের জ্ঞান কহিতেছে, 

পৃথিবীতে নব পঞ্চবাণ (মদন ) (শিবসিংহ ) অবতীর্ণ 

হইয়াছেন । রূপনারায়ণ (রাজা শিবসিংহ ) এই 

রসজ্ঞ, তিনি গুগধাম ও লখিম! দেবীর কান্ত । 

৩৪৪ 

(রাধার উক্তি) 

আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ । 

মাধব বুঝল তোহর জন্ুবন্ধ ॥ ২। 

বিস্তাপতি 

আসা রাখহ নএন পঠাএ। 

কত খন কৌসলে কপট নুকাএ ॥ ৪। 
চল চল মাধব তোহ জে সআন। 

তাকে বোলিঅ জে উচিত ন জান ॥ ৬। 

কসিঅ কসৌটা চিহ্নিঅ হেম। 

প্রকৃতি পরেখিয় সথপুরুখ পেম ॥ ৮। 

পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ । 

নয়নে নিবেদিঅ নব অন্রাগ ॥ ১০ । 

ভনই বিষ্ভাপতি নঅনক লাজ । 

আদরে জানিঅ আগিল কাজ ॥ ১২। 

ভালপত্রের পুথি ও নেপালের পুঁথি। 

১। বন্ধ-_বীধা, রক্ষণ। 

২। অন্গবন্ধ-_অনুরোধ। 

১-২। কাজের অধিক আদরে রক্ষা হয় না, মাধব, 

তোমার অনুরোধ বুঝিলাম। 

৩। নএন পঠাএ--নয়ন পাঠাইয়া॥ নয়নকে 

দূত স্বরূপে পাঠাইয়া, কাতর দৃষ্টি করিয়া! । 
৩-৪। কাতর দৃষ্টি করিয়া আশা রক্ষা করিতেছ, 

কৌশলে কতক্ষণ কপটতা লুকাইবে ? 
৬। পাঠান্তর, কে তোহ সিখাওত উচিত 

গেয়ান। 

৫-৬। যাও যাও মাধব, তুমি ত চতুর, যে উচিত 

জানে না তাহাকে বলিতে হুয়। 
৭। কসিয়--কষিয়!। 

চিহিঅ- চিনি । 
৮। পরেখিয়- পরীক্ষা করি। 

৭-৮। কণ্ি-পাথরে কধিয়া হ্বর্ণ চিনিতে হয়, 

সথপুরুষের প্রেম (তাহার) : প্রক্কৃতিতে পরীক্ষা 

করে। 
১০ নিবেদিঅ- নিবেদন করে, জানায়। 

৯-১* | পরিমলে কমলের পরাগ জানা বার, 

নব অঙ্্রাগ নয়নে জানা যায় । 

কসৌটী-_ক্ঠিপাথর। 



বিস্তাপতি। 

১১-১২। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, নয়নের লজ্জা 

(চক্ষে লজ্জা প্রকাশ করিতেছে ), আদরে ভবিষ্যতের 

কাজ জানা যায়। 

৩৪৫ 

(রাধার উক্তি) 

মাধব বুঝল তোহর নেহ। 

ওড় ধরইত হম রাখি ন পারিয় 

আশা কী জই দেত ॥ ২। 

তে৷ সন মাধব অতি গুণাকর 

দেখইত অতি অমোল । 

জেহন মধুক মাখল পাথর 

তেহন তোহর বোল ॥ ৪। 

ই রীতি দএ হুম পিরিতি লাওল 

জোগ পরিনত ভেল। 

অমৃত বধি হম লত৷ লাঁওল 

বিষে ফরি ফরি গেল ॥ ৬। 

ভন বিষ্ভাপতি শুনু রমাপতি 

সকল গুন নিধান । 

পন বেদন তাহি নিবেদিঅ 

জে পরবেদন জান ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

২। ওড়--ওর, শেষ। ধরইত--ধরয়া। 

পারিয়-পারি। জই--যাইতে। দেহ-- দিলাম । 

১-২। মাধব, তোমার স্সেহ বুঝিলাম। শেষ 

পর্যন্ত রাখিতে পারিলাম না, (এজন্য) আশাকে 

যাইতে দিলাম (ত্যাগ করিলাম): 

৩। সন-যেমন,তুল্য। গুখাকর-_-গুণবান। 

দেখইত --দেখিতে। অমোল--অমৃল্য। 

৪। মধুক- মধুর (মধু দ্বারা )। 

মাথান। 

মাখল-” 

২১৩ 

৩-৪। মাধব, তুমি যেন অতি গুণবান, দেখিতে 

অতি অমূল্য ; যেমন মধুমাথা পাথর সেইরূপ তোমার 

কথা । 

৫€। ই-_এই, এমন । দএ দিয়া । লাঁওল-_.- 

লাগাইলাম। 

৬। বধি--বোধে, বোধ করিয়া । 

ফলিয়া। 

৫-৬। এমন রীতি দিয়া আমি প্রীতি আনিলাম 
(মেমন আমি তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম তাহার) 
যোগা পরিণাম হইল । অযৃত বোধ করিয়৷ আমি লতা 
রোপণ করিলাম, বিষে ফলিয়া' ফলিয়া গেল (সকল 
ফলই বিষ হইল)। 

৭। রমাপতি- জনৈক মন্ত্রী অথবা! অমাত্য । 
৭-৮। বিদ্বাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান 

রমাপতি শুন, যে পরবেধন জানে তাহাকে আপনার 

বেদন নিবেদন করিবে। 

ফরি-.- 

০ 

৩৪৬ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রথমহি গিরি সম গৌরব তেল। 
হৃদয় হার আতর নহি দেল ॥ ২। 
সৃপুরুষ বচন কএল অবধান। 

ভল মন্দ ভুঅও বুঝব অবসান ॥ ৪। 
চল চল মাধব ভলি তুঅ রীতি । 

পিস্ুন বচনে পরিহরলি পিরীতি ॥ ৬। 

পরক বচনে আপল কান। 

তহি খনে জানল সময় সমান ॥ ৮। 

আবে অপদনথ হরি তেজ অনুরোধ । 

কাহু কা জন্ু হো বিছিক বিরোধ ॥ ১৪। 
ন ভেলে রঙ্গ রভস ছুর গেল ॥ 

ইথি হুম খেদ একও নহি ভেল ॥ ১২। 



২১৪ 

একে পঞ খেদ জে মন্দা সমাজ । 

ভলেম্ু তেজল আবে আখিক লাজ ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি হরি মনে লাজ । 

কান্ধ কা জনু হো মন্দা সমাজ ॥ ১৬। 

তালপত্রের পু'খি ও নেপালের পু'খি। 

২। আতর- _অন্তরাল। 

১-৯। প্রথমে পর্বত সমান গৌরব হইল, হাদয়ে 

(বক্ষে) হার অন্তরাল দিলে না। 

পুরুষের বচন (মনে করিয়া ) মনো- 

যোগ করিলাম, শেষে ভাল মন্দ ছুই বুঝা যায় 

৫-৬। মাধব, যাও যাও, তোমার রীতি ভাল! 

৩-৪ | 

পিশুনের কথায় শ্রীতি পরিহার করিলে। 
৭। আপল--অর্পণ করিলে । 

৮। তহি খনে--তখনি। 

৭-৮। পরের কথায় কান দিলে, তখমি জানি- 

লাম সময় ( এই অবস্থার ) উপযোগী (যখন তুমি 

পরের কথায় কান দিলে তখনি বুঝিলাম সময় মন্দ 

হইয়াছে )। 
৯। অপদছ--_অস্থানে | 

৯-১০ | হরি, এখন অস্থানে অন্থরোধ রক্ষা কর 

না (যে কথা শোনা উচিত তাহাও শোন ন! ), কাহা- 

রও যেন বিধির বিরোধ না হয়। 

১১-১২। রঙ্গ হইল না, আনন্দ দূরে গেল, ইহাতে 
আমার কিছুমাত্র খেদ নাই । 

১৩-১৪ | এক মাত্র খেদ যে মন্দ লোকের সঙ্গ 

হইল, ভাল লোকও এখন চক্ষুলঙ্জ ত্যাগ করিল। 

১৫-১৬ | বিদ্তাপতি কহিতেছে, হরি মনে লজ্জা 

পাইল, কাহারও যেন মন্দ লোকের সঙ্গ না হয়। 

৩৪৭ 

(রাধার উক্ভি) 

অহুনিসি' বচনে জুড়ওলহ কান। 

স্থচিরে রহত স্থুখ ই ভেল ভান ॥ ২। 

বিদ্তাপতি। 

অবে দিনে দিনে হে বুঝল বিপরীত । 

লাজ গমাএ বিকল ভেল চীত ॥ ৪। 

বিহিক বিরোধে মন্দা সঞ্চে৷ ভেট। 

ভাঁড় ছুইল নহি ভরলে পেট ॥ ৬। 

লোভে করিঅ হে মন্দ জত কাম। 

সে ন সফল হোঅ জঞ্চে! বিহি বাম ॥ ৮। 
নেপালের পুথি। 

১-২। দিবানিশি কথায় কান জুড়াইলে, দীর্ঘ- 

কাল সুখ রহিবে এই জ্ঞান হইল । 

৪। গমাএ-_কাটাইয়া, হারাইয়া । 

৩-৪। এখন দিনে দিনে বুঝিলাম বিপরীত, 
লঙ্জ! হারাইয়া চিত্ত বিকল হইল । 

৫-৬। বিধির বিরোধে মন্দ লোকের সহিত দেখ! 

হইল, ভাও (অন্পৃশ্য জাতির ভোজন পাত্র) ছুঁইলাম, 

পেটও ভরিল না । 

৭-৮। লোভে যতই মন্দ কাজ কর, বিধি বাম 

হইলে তাহা সফল হয় না। 

৩৪৮ 

(রাধার উক্তি) 

বোললি বোল উত্তিম পএ রাখ । 

নীচ সবদ জন কী নহি ভাখ ॥ ২। 

হমে জে উত্তিম কুল গুনমতি নারি | 

এত বা নিঅ মনে হলব বিচারি ॥ ৪। 

িনেহ বঢ়াওল সৃপুরুস জানি । 

দিনে দিনে কএলহ আসা হানি ॥ ৬। 

কত ন জগত অছ রসমতি ফূল। 

মালতি মধু মধুকর পএ ভূল ॥ ৮। 

গেল দীন পুনু পলটি ন আব। 

অবসর বহুলা রহ পচভাব ॥ ১৪০। 

নেপালের পু'ঝি 



বিদ্যাপতি | 

১। বোললি বোল-_কহা! কথা, প্রতিশ্রুতি । 

২। সবদ-_সম্বন্ধ। 

১-২। উত্তম লোক প্রতিশ্ররতি রক্ষা করে, নীচ 

সম্বন্ধ ( নীচ কুলোস্তব ) ব্যক্তি কি না৷ বলে? 

৩-৪ | আমি উত্তম কুলের গুণবর্তী নারী, ইহা 

নিজের মনে বিচার করিও । 

৫€-৬। সুপুরুষ জানিয়! শ্নেভ বাড়ালাম, দিনে 

দনে আশা হানি করিলে । 

৭-৮। জগতে কত রসবত্তী ফুল আছে, মধুকর 

মালতীর মধুতেই ভোলে । 
৯-১০। দিন গেলে আর ফিরিয়া মাসে ন।, 

অবসর অতীত হইলে পশ্চান্তাপ থাকে। 

৩৪৯ 

(রাধার উক্তি) 

ঝটক ঝাটল ছোড়ল ঠাম। 

কএল মহাতরু তর বিসরাম ॥ ২॥ 

তে জানল জিব রহত হমার ।: 

সেষ ডার টুটি পরল কপার ॥ ৪। 
চল চল মাধব কি কহব জানি । 

সাগর অছন থাহ ভেল পানি ॥ ৬। 

হম জে অনওলে কী ভেল কাজ |: 

গুরুজনে পরিজনে হোঁএত লাজ ॥ ৮। 

হমরে বচনে জে তোহহি বিরাম । 

ফেকলেও চেপ পাৰ পুন ঠাম ॥ ১০। 
নেপালের পৃ'থি। 

১। ঝটক--বটিকা, ঝঞ্ধাবৃষ্টি। ঝাটল-_ 

আহত। . 

১-২। ঝঞ্ধাবৃষ্টি দ্বারা আহত হইয়! স্তান ত্যাগ 

করিলাম, মহাতরু তলে বিশ্রাম করিলাম ।. 

৪। পেষ---শেষ, বু্ঠৎ। ডার-_ডাল। কপার-_- 

কপাল মস্তক। 

২১৫ 

৩-৪। তাহাতে জানিলাম আমার জীবন রহিবে ; 

বৃহৎ শাখা মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

৬। থাহ-_থই, অল্প গভীর । 

৫-৬। যাও যাঁও, মাধব, জাঁনিয়া কি বলিব, 

সমুদ্র ছিল, স্বল্লগভীর জল হইল। 

৭। অনওলে--আনাইলে। 

৭-৮| আমাকে যে আনাইলে, কি কাজ হইল ? 

গুরুজন পরিজনের নিকট লজ্জা! পাইিব। 

৯। বিরাম- নিবৃত্তি, নিরুত্তর | 

১০। ফেকলেও-_-ফেলিলে, ছুড়িলে। 

৯-১০ | আমার কথায় তুমি নিরুত্ত্র হইলে, টিল 

ছুড়িলে আবার স্কান পায় ( মাটিতে পড়ে )। 

৩৫৩ 

(রাধার উক্তি) 

সবপুরুস ভাসা চৌমুখ বেদ। 
এত দিন বুঝল অল নহি ভেদ ॥ ২। 

নিতহি আছ সব মন জাগ। 

তোহ বোলি বিসরল হমর ভাগ ॥ ২। 

চল চল মাধব কী কহব জানি। 

সময়ক দোসে আগি বম পানি ॥ ৬। 

রয়নিক বন্ধব জানি চন্দ । 

ভল জন হৃদয় তেজ এ নহি মন্দ ॥ ৮। 

কলিযুগ গতিকে সাধু মন ভঙ্গ। 

সবে বিপরীত করব অনঙ্গ ॥ ১০। 

নেপালের পু'ঘি। 

১-২। এত দিন বুঝিতাম ( জানিতাম ) যে 

সুপুরুষের কথা! ও চতুম্মুগ বেদে ভেদ নাই। 
৩। নিতহি--নিতাই। 

৩-৪। নিতাই সকল মনে জাগিয়া আছে, ভুমি 

কথ! ভূলিলে, আমার অভাগ্য। 



২১৬ বিদ্ভাপতি। 

৫- | যাও যাও মাধব, জানিয়া কি বলিব? 

সময়ের দোষে জলও অগ্নি উদগীরণ করে। 

৭-৮। রঞ্জনীকে চন্দ্রের বান্ধব জানি, ভাল 

লোকের হাদয় মন্দ ত্যাগ করেনা (ভাল লোকের 

হ্বদয়ে মন্দ ভাব উৎপন্ন হয় ন! )। 

৯-১০। কলিযুগের গতিকে সাধুরও মন ভঙ্গ হয়, 

অনঙ্জ সব বিপরীত করিবে। 

৩৫১ 

( মাধবের উক্তি ) 

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্তাত। 

তুয় কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্িনি 
তাক উপর ধর হাত ॥ ২। 

তোছে ছাড়ি হম যদি পরশ কর কোয়। 

তুয় হার নগিনি কাটব মোয় ॥ ৪। 

হমর বচনে যদি নহ পরতীত । 

বুঝি করহ শাতি যে হোয় উচীত ॥ ৬। 
ভুজপাশে বাঁধি জঘন পর তারি । 

পয়োধর পাথর হিয় দেহ ভারি ॥ ৮। 

উরু কারাগারে বাঁধি রাখ দিন রাতি। 

বিষ্ভাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥ ১০। 

১। সঞ্জাত__সংযত, সম্বরণ। 

২। তাক উপরে ধরি হাত-_- তাহার উপর চাত 

রাখিয়া শপথ করিতেছি । 

৪। কাটব-__কামড়াইবে। 

€। পরতীত-_প্রতীতি। 

৬। শাতি__শাস্তি। 

৭। তারি-__তাড়না করিয়া। 

ঘটয় ভূজ বন্ধনং জনয় রদখগ্ুনং যেন বা! ভবতি 

' ুখজাতং। 

গীতগোধিগ। 

৩৫২ 

* (মাধবের উক্তি) 

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান। 

বিন্ু অপরাধে কহসি কাহে আন ॥ ২। 

পূজলৌ পশুপতি যামিনি জাগি । 
গমন বিলম্বন ভেল তহি লাগি ॥ ৪ । 

লাগল ম্বগমদ কুস্কুম দাগ। 

উচারইত মন্ত্র অধরে নহি রাগ ॥ ৬। 

রজনি উজাগরি লোচন ঘোর। 

তাহি লাগি তু মোহে বোলসি চোর ॥ ৮। 

নব কবিশেখর কি কহব তোয়। 

শপথ কর তব পরতীত হোয় ॥ ১০। 
পদকল্পতরু। 

২। কহসি কাহে আন--অগ্ত কথা (রূপ) কেন 

কহিতেছ ? 

৬। উচারইত-_উচ্চারণ করিতে । 

৭। রাত্রি জাগরণে চক্ষু লোছিতবর্ণ হুইয়াছে। 

৯। নব কবিশেখর--বিস্তাপতি । 

দেশদেশাখ ছন্দ, তল্লক্ষণম্। 

চতুণ্ঘাত্র গণানাস্ত কলাহীনং চতুষ্টয়ম 
চতুষ্টয়ং কলাশেষং তথা প্রতি পার্কে । 
সপ্তমে সপ্তমে বর্ণে বিরামো৷ বিগত গ্রুবম্ 

দেশদেশাখ ইত্যাখং ছন্দস্ততৃতান্নয়েত ॥ 
রাগতরজিণী 

৩৫৩ 

( মাধবের উক্তি ) 

মান পরীহর হে করু বচন মোরা । 

মার মনোভব ছে ধরু শরন তোরা ॥ ১। 

নকরনকরহে মোহি বিমুখ আজে । 

অপরুব পেমে হে পুন ভেল সমাজে ॥ ৪8 । 



বিগ্ভাপতি। 

করু আকম দানে । 
জগতে জয় মানে ॥ ৬ 

ভন কবি ধীরে | 

নরপতি বীরে ॥ ৮। 

রাগতরঙ্গিণী। 

মোরা--আমাকে, আমার 

কমলবদনি হে 

বিষ্ভাপতি কবি তে 

রাজ! শিব সিংহ হে 

১। করু- কর। 

সহিত। 

২। মার--আঘাত কর, পরাভব কর। মনো- 

ভব--কন্দপ। ধরু--ধরিতেছি। তোরা--তোর, 

তোমার । 

১-২। হে হ্থেন্দরি) মান পরিহার কর, আমার 

সহিত কথ! কর (কও)। তোমার শরণ ধরিয়াঁচি 

(শরণাপন্ন হইয়াছি ), কন্দর্পকে (তুমি) পরাভব 

কর। 

৩। মোহি--আমাকে। আজে--আজি। 

৪1 পেমে- প্রেম। সমাঁজে--পরম্পরের 

সানিধ্য, মিলন । 

৩-৪। আজ আমাকে বিমুখ করিও না, করিও 

না। (আমাদের ) পুনমিলনে অপরূপ প্রেম হইল। 

৫। আঁকম--অঙ্ক, আলিঙ্গন । 

হে কমলবদনি, আলিঙ্গন দান কর। 

৭-৮ | জগতে ধিনয়ে কে না মান ত্াাগ করে ? 

বিগ্ভাপতি কবি ধীরে কহিতেছে, নরপতি শিব- 

সিংহ বীর পুরুষ । 

৫-৬ | 

৩৫৪ 

( মাধবের উক্তি ) 

সরদক সসধর সম মুখম গুল 

কাই ঝপাবসি বাসে । 

অলপেও হাস স্ধারস বরিসও 

ছাড়ও নয়ন পিআসে ॥ ২। 

মানিনি অপনেহু মনে অনুমান । 

রুসইতে আনহু বোল অগেআন ॥8। 
৮ 

২১৭ 

হাটক ঘটন সিরীফল স্থন্দর 

কুচজুগ কুটি করু আধে । 
পানি পরস রস অনুভব সুন্দরি 

ন করু মনোরথ বাধে ॥ ৬। 

ভনই বিদ্যাপত্তি শুন বর জৌবতি 

বিভব দয়! থিক সারা । 

মাহ চাহ ককরো৷ নহি ভাবয় 

গ্রীষম প্রাণ পিয়ারা ॥ ৮। 

তালপত্রের পুখি। 

১। সরদক-- শরতের । কাই---কেও, কেন। 

ঝপাবসি--রাঁপিতেছ । বাসে- বঙ্পে। ২। অল- 

পেও-অন্ন। বরিসও- বর্ষণ করে। ছাড়ও-_ 

ছাড়ে। 

১-২। শরতের চন্দ্র তুল্য মুখমণ্ডল বস্ত্র দ্বারা কেন 

ঢাকিতেছ ? অল্প হান্ত স্থধারস বর্ষণ করিলে নয়নের 

পিপাস! ছাড়িবে। 
৩। অপনেহু--আপনারই । অনুমান--বিবে- 

চনা কর। ৪ কুসইতে-_-রোষ করিলে । আনন 

স্পঅপর লোক । বোল--বলিবে। অগেআন-_ 

অজ্ঞান, নির্বোধ । 

৩-৪। মানিনি, আপনারই মনে বিবেচনা কর, 

রোষ করিলে অপর লোকে নির্বোধ বলিবে। 

৫। হাটক-স্বর্ণ। ঘটন--গঠন। কুটি-_ 

কাটিয়া । আধে-অদ্ধ। ৬1 বাধে_বাধা। 

৫-৬। স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া 

কুচযুগল গঠন করিয়াছে । সুন্দরি, পাণিম্পর্শ রস 
অনুভব (রূপ) মনোরথে রোষপুর্বক বাধা করিও না 

(দিও না )। 

৭। বিভব-_সম্পত্তি। থিক-_হুয়। সারা 

সার। ৮। মাহ-_মাঝ। ছাহ--ছায়া। ককরো--- 

কাহার। ভাবয়--ভাল লাগে, মনোরঞ্জন করে। 

পিয়ারা--প্ররিয় | 



২১৮ বিগ্কাপতি। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহে, শুন যুবতীশ্রেষ্, দয়া ৫-৬। পরের মুখের (কথা) শুনিস্ না, নিজের 
সম্পত্ভি (মধ্যে) শ্রেষ্ঠ, গ্রীষ্মকালে প্রাণপ্রিয় ছায়ার মনে বিবেচন! করিস্ না। রসিকের কথা বুঝিস্ না৷ । 
মধ্য (ছায়াতল ) কাহার না ভাল লাগে? 

৩৫৫ 

( াধবের উক্তি ) 

বদন টাদ তোর নয়ন চকোর মোর 

রূপ অমিয় রস পীবে। 

অধর মধুরি ফুল পিআ মধুকর তুল 

বিমু মধু কত খন জীবে ॥ ২। 

মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে। 

ককে নরভসে হমসি কিছুনউতর দেসি 

স্থখে জাও নিসি অবসানে ॥ ৪। 

পর মুখে ন ন্থনসি  নিঅ মনে ন গুণসি 

ন বুঝসি ছইলরি বানী । 
অপন অপন কাজ কহইতে অধিক লাজ 

অরথিত আদর হানী ॥ ৬। 

কৰি ভনে বিষ্ভাপতি অরেরে সমু জুবতি 

নেহ নুতন ভেল মানে । 

লখিমা দেবি পতি 'সিব সিংহ নরপতি 

বূপ নরাঅন জানে ॥ ৮। 

তালপত্রের পু'থি। 

১-২। তোর বদন চন্দ্র, আমার নয়ন চকোর, 
রূপ অমৃত রূস পান করিবে। অধর বান্ধুলী ফুল, 
প্রিয় মধুকর তুল্য, মধু বিনা কত ক্ষণ বীঁচিবে ) 

৩। ককে--কেন। 

৩-৪। হে মানিনি, তোর মন পাষাণে গঠিত। 

কেন আনন্দে হাঁসিয়৷ কিছু উত্তর দিস্না? সুখে 
নিশ! অবসান যাঁউক (হউক)। 

৫1 ছইলরি--বসিকের। 

৬। অরখিত--উপযাচিত । 

আপনার কাজের (জন্ত) আপনি উপযাচিত হইয়া! 
বলিতে অত্যন্ত লজ্জা ও আদরহানি (হয়)। 

৭-৮। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, শুন যুবতি, মানে 

নৃতন স্নেহ হইল। লখিমাপতি রাজ! শিবসিংহ রূপ- 
নারায়ণ জানেন। 

৩৫৬ 

( মাধবের উক্তি ) 

কা লাগি বদন ঝঁপসি স্থন্দরি 
হরল চেতন মোর । 

পুরুখবধক ভয় ন করহ 

উ বড় সাহস তোর ॥ ২। 

মানিনি আকুল হৃদয় মোর । 

মদন বেদন সহইত ন পারিয় 

শরণ লেল তোর ॥ ৪। 

কিয় গিরিবর কনয়কটোর 

তা দেখি লাগয় ধন্দ। 

হিয়াক উপর শল্তু পূজিত 
বেটি বালকচন্দ ॥ ৬। 

কর কমলে পরশইত চাহিয় 

বিহি নহ যদি বামা। 

তোহর চরণে শরণ লেল 

সদয় হোয়ব রামা ॥ ৮। 

চঞ্চল দেখিঅ আকুল ভেল 

ব্যাকুল ভেল চীত। 

কহ বিষ্ভাপতি শুনহ যুবতি 

কানুক করহ হীত ॥ ১০। 
৫-৬। বক্ষের উপর কি গিরিবর অথবা কনক 

কটোর, অথবা! বালচন্র বেষ্টিত (অঙ্গুলের নখপংকি) 



বিস্তাপতি। 

পুঁজিত শু (রাধা বক্ষের উপর হস্ত রক্ষা করিয়াছেন), 
দেখিয়া তাহাই সংশয় লাগে। 

৩৫৭ 

( মাধবের উক্তি ) 

ব্দন সরোরুহ হাসে নুকওলহ 

তে আকুল মন মোর! । 

উদ্দিতেও চন্দা অমিঅ ন মুঞ্চএ 

কী পিবি জিউত চকোরা ॥ ২। 

মানিনি দেহ পলটি দ্রিঠি মেল! । 

সগরি রনি জদি কোপহি গমওবহ 

কেলি রভস কোন বেলা ॥ ৪। 

তোর নঅন এ পথনু ন সঞ্চর 

অজজুৎ্ত কহ ন জাহ। 

অরুন কমলকে কন্তি চোরওলহ 

তেঁ মনে রহলি লজাই ॥ ৬। 

কামিনি কোর্পে মনোরথ জাগল 

বিভ্ভাপতি কবি গাবে। 

জএমতি দেবি বর সন গহি সঙ্কর 

বুঝএ সকল রস ভাবে ॥ ৮। 
ভালপত্রের পু খি। 

১। মুকওলহ-__লুকাইলে। 
১-২। বদন কমল (ও) হাসি লুকাইলে, তাই 

আমার মন আকুল হইল। চন্দ্র ভাত হইয়াও 

অমৃত মোচন করে না, চকোর কি পান কারয়া 

বাঁচিৰে? 

৩-৪। মানিনি, ফিরিয়া পুনরায়) চক্ষের মিলন 
দাও, সমস্ত রজনী যদি কোপেই কাটাইবে, কেলি 

আনন্দ কোন সময় হইবে? 

৫ অন্ভু্ডত__অযুক্তি, অন্যায় । 

&-৬ 1 তোমার নম্»ন এ পথে (আমার দিকে ) 
সধ্ণ করে না, অন্তার কহা যায় না (অত্যন্ত অন্যায়), 

২১৪ 

অরুণ ও কমলের কাস্তি চুরী করিয়াছ তাই কি মনে 
লজ্জিত হইয়৷ রহিয়াছ? 

৮। জএমতি--জয়বতী। সন-_তুল্য । গছি-_ 
গ্রহণ করিয়া, পাণিগ্রহণ করিয়া। জক্কর-_শহক্কর 

ওঝা (ঝা) নাম অন্য পদেও পাওয়া গিয়াছে । শঙ্কর 

ওঝা সে সময় কোন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। 

৭-৮। বিগ্তাপতি কৃবি গাহিতেছে, কামিনীর 

কোপে মনোরথ জাগিণ, শ্রেষ্ঠ দেবা তুল্য জয়বতীর 

পাণিগ্রহণ কারয়া শঙ্কর সকল রস ভাব বুঝেন। 

৩৫৮ 

( মাধবের উক্তি ) 

চউদ্দিস জলদ্দে জামিনি ভরি গেলি। 

ধারাঞ্জে ধরনি বেমাপিতি ভেলি ॥ ২। 

গগন গরজে জাগল পঞ্চবান। 

এহন! সুমুখি উচিত নহি মান ॥ ৪। 

নাগরি পিস্থান বচনে করু রোস। 

পয় পরলহু নহি কর পরিতোস ॥ ৬। 

বিহি সমুচিত ধরু বাম! নাম। 

হমে অনুমাপি হলল ফল ঠাম ॥ ৮। 

নাগরি বচন অমিয় পরতীতি। 

হৃদয় গড়ল হে পখানহু জীতি ॥ ১৪ । 

তালপত্রের পু'খি। 

২। ধারাঞ্জে- ধারায় । বেআপিতি-_ব্যাপ্ত্ি। 

১-২। চতুর্দিকে জলদে যামিনী ভরিয়া গেল, 

ধারায় ধরণী ব্যাপ্ত হইল। 

৪। এহনা--এমন (সময়)। 

৩-৪। আকাশ গঙ্জনে পঞ্চবাণ (মদন) জাগিল, 

স্থমুখি, এমন সময় মান উচিত নয়। 

৬। পয়--পদ। পরলহ-_পড়িলেও। 

৫-৬। নাগরি, পিশুনের কথায় রোষ করিয়াছ, 
পায় পড়িলেও পরিতোষ কর ন!। 



২২১৩ 

৮। অন্ুমাঁপি- অনুমান করিয়া। হলল-_ 

চলিলাম। 

৭-৮| [বিধি সমুচিত বামা নাম ধরিল, আমি 

অনুমান করিয়। এই স্থানে ফল প্রাপ্ত হইলাম (প্রাপ্ত 

হইয়া গমন করিতেছি) । 
৯। পরতীতি--প্রতীতি ৷ 

১৪। পখানহু- পাধাণও । 

৯-১* | নাগরীর কথা অমৃত বলিয়। বিশ্বাস হয়, 

ঘদয় পাষাণকে ও জিনিয় গড়িল। 

৩৫৯ 

( মাধবের উক্তি ) 

পীন কনয়৷ কুচ কঠিন কঠোর । 
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি লেল মোর ॥ ২। 

পরিহর স্থন্দরি দারুণ মান । 

আকুল ভ্রমর করউ মধুপান ॥ 8। 

এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর। 

হঠ ন করহ মহত রাখ মোর ॥ ৬। 

পুনু পুনু কত যে বুঝায়ব বার বার। 

মদন বেদন হুম সহই ন পার ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি তু সব জান। 

আশা ভঙ্গ দ্ুখ মরণ সমান ॥ ১০। 

৪। কর্উ-_-করুক। 

৬। মহত--মহত্র, বম্মান। 

৩৬৩ 

( মাধবের উক্তি) 

উপমিম আনন নীরজ পহ্ছজ 

সসধর দিবস মলীনে । 

ভোৌহ অনুপম অধর সোহাওন 
নব পল্লব রুচি জীনে ॥ ২। 

ব্যাপতি। 

গরুঅ অপরাধে । 

বহু মলয়ানিল জার কলেবর 

ন কর মনোরথ বাধে ॥ &। 

রাগতরঙ্গিণী। 

নেপালী বরাড়ী ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। 

১। উপমিঅ--উপমিত হয়। 

২। সোহাওন--শোভন । জীনে-_জিনে, 

জয় করে। 

১-২। নীরজ পদ্মতুল্য মুখ |দবসে মালিন শশধরের 

সহিত উপমিত হয় । অনুপম হ্ স্থন্দর অধর নব 

পল্লব রুচি জয় করে। 

৩। গরুঅ-_-গুরু। 

৪। জার- দ্ধ কৰে। 

শুন প্রেয়সি, আমার কি গুরু অপরাধ 

পড়িল (হইল )? মলয়ানিল বহিতেছে, (আমার ) 

অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, মনোরথে বাধা করিও না। 

৩-৪। 

৩৬১ 

(মাধবের ডাক্ত ) 

সাকর সৃধ ছুধে পরিপুরল 
সানল অমিঞক সারে। 

সেহে বদন তোর অইসন করম মোর 

খারে পএ বরিসএ ধারে ॥ ২। 

শাজনি পিশুন বচন দেহে কানে । 

*ঠদেহ বিভিন বিধাতা আইভি 
তে? $ একে পরানে ॥ ৪। 

কোপ ,জদি সমদি পঠাবহ 

বচনে .. ' হমন্দা। 
তোর ₹ এ রে বদন পএ 

খার ন বরি |$ন্দা ॥ 



বিগ্ভাপতি। 

চৌদ্দিস লোচন চমকি চলাবসি 

ন মাননি কাহুক শঙ্কা । 

তোর মুহু সঞ্চে! কিছু ভেদ করা'ওব 
দেল চান্দ কলঙ্কা ॥ ৮। 

নেপালের পু'ণি। 

১। সাকর-_শর্করা । সানল-_ 

মাথিল। 

১। খারে_ ক্ষার, লবণ । 

১-১। শর্করা সুদ্ধ প্ধে পরিপূর্ণ (তাহাতে ) 

অমুতের সার মিশ্রিত, সেই রূপ তোর বদন, আমার 

এমন কন্ম ( কপাল ), লবণধারা বর্ষণ করিতেছে । 

৪1] আইতি--আয়গু। 

৩-৪। সজনি, পিশুনের কথায় কান দিস্? 

[ভন্ন দেহ বিধাতার আয়গু (কস্ত ) তোর আমার 

একই প্রাণ। 

৫ | সমদি-_সম্বাদ | 

৫-৬। কোঁপের সহিতও যদি সম্বাদ পাঠাস্ 

(তথাপি) মন্দ কথ! বলিস না। তোর মুখ 

তোরি মুখের তুল্য, চন্দ্র লবণ বুষ্টি করে না। 

৭। চলাবসি--চালাইতেছিন্। 

৮। করাওব--করিবার জন্য | 

৭-৮| চৌদিকে চমকিয়! লোচন চালনা করিতে- 

ছিস্, কাহারও ভয় মানিস্ না, তোর মুখেন 'ত 

কিছু ভেদ করাইবার জন্য (বিধাতা) চক্রে ল" ৰ 

সধ-্ডিদ্ধ। | 

৩৬২ 

( মাধবের উক্তি) 

মালতি মন জনু ম"* আনে। 
তোহর! সৌ হম খল 

সেহ বচন পরঃ )' 
সত পরিতেজি / বি 

তানি করত 'ভপে, 

২২৯ 

জজ ছুর্ভন জন কোটি জতন কর 

তৈও জনম ভরি সঙ্গে ॥ «| 
অনুখন মন ধনি খিন্ন করহ জনি 

দেব শপথ থিক লাখে । 

হমরা তোহ্হি দৌসরি নহি তেহনি 

মন অছি দুঢ় অভিলাখে ॥ ৬। 

বিধিক দোখ জত রোখ কয়ল মত 

বচন কহল এক আধে। 

নাগরি সেহ জগত গুন আগরি 

জে খেম পতি অপরাধে ॥ ৮। 

বিদ্ভাপতি কহ ধৈরজ সব তঁহ 
মন জন্ম করহ মলানে। 

তুজ গুন মন গুনি পন্ত রহ অনুগত 

করত অধর মধু পানে ॥ ১০। 

মিথিলার পদ । 

১। মাঁনহ-_মানিও | 

১) ভাখল--কহিলাম। পরমানে-_প্রামাণা, 

সত্য। 

১-১। মালতি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া ), 

মনে অন্ত মানিও না (অন্তরূপ ভাবিও না) তোমার 

সহিত € তোমায় ) যাহা! কিছু কাঁহলাম, তাহ! সত্য 
কথা । 

৩-৪। সকল পরিত্যাগ করিয়া ভোমাকে আম 

তজনা করিলাম। তাহা কে ভঙ্গ করিবে? যদিও 

দুর্জন লোকে কোটি যত্র করে তথাপি জন্ম ভরিয়া 

সঙ্গ ( আমাদের মিলন আজীবন রহিবে )। 

€। খিল কু 

৬। তেহনি-- তেমনি । 

৫৬ । ধান, অনুক্ষণ মনক্ষু্ত করিও না, দেবতার 

লক্ষ্য দিব্য, তোমার তেমন (তুল্য ) আমার ছ্িতীয় 

নাই, মনে দৃঢ় অভিলাষ আছে। 
৭। মত--মনে। 



২২ বিদ্ভাপতি। 

৭৮। বিধির সকল দোষ, মনে রাগ করিয়া  ৫-৬।' হে মানিনি, ফিরিয়া দেখ, অরুণ অন্ধকার 

ছিলাম, এক আধটা কথা কহিয়াছিলাম। সেই পান করিতে লাগিল। 

নাগরী গুণে জগতের শ্রেষ্ঠ যে পতির অপরাধ ক্ষমা ৭। মহ্ঘ-_মহার্ঘ। 

করে। ৮। চোরাবএ-_চুরী করিতে। অএলাহু-- 

৯। মলান- ন্নান। আসিলাম। 

৯-১৪। বি্াপতি কহিতেছে, ধৈর্য সকলের ৭-৮। মানিনি, তোর মান মচার্থ ধন, চুরী করিতে 

অপেক্ষা (শ্রেষ্ঠ), মন ক্লান করিও না, তোমার গুণ আসিলাম, আমার অন্ুচিত। 
মনে গণিয়! প্রভু অনুগত রহিবে, অধর মধু পান ১০। হরিকএ-_হরণ করিয়া, গোপন করিয়!। 

করিবে। ৯-১০। সেই অপরাধে মদন মারিতেছে, ধনি, 

(আমার ) প্রাণ গোপন করিয়! রাখ, রক্ষা কর। 

(মাধবের উক্তি) ৪ 

তনিহি লাগি ফুলল অরবিন্দ। ( মাধবের উক্তি ) 

ভূখল ভমরা পিব মকরন্দ ॥ ২। মানিনি মান আবহ কর ওড়। 
বিরল নখত নভমগুল ভাস। রমনি বহুলি হে রহলি অছ থোড় ॥ ২। 

সে স্থনি কোকিল মনে উঠ হাস ॥ ৪। গুনমতি ভএ গুন ন ধরিঅ গোএ। 

এ রে মানিনি পলটি নিহার। স্থপুরুস দানে অধিক ফল হোএ ॥ ৪। 
অরুন পিবএ লাগল অন্ধকার ॥ ৬। বেরা এক হেরহ মনতাপ। 

মানিনি মান মহঘ ধন তোর । পেম লতা৷ তোড়লে বড় পাপ ॥ ৬। 

চোরাবএ অএলাহ্ু অনুচিত মোর ॥ ৮। লোচন ভমর হমরে করু আস। 

তেঁ অপরাধে মার পঁচবান। তুঅ মুখ পঙ্কজ করও বিলাস ॥ ৮। 
ধনি ধর হরিকএ রাখ পরান ॥ ১০। ভনই বিদ্ভাপতি মনে গুনি ভান । 

নেপালের পু'খি। সিব সিংহ রাএ রসিক রস জান ॥ ১০। 

১। তনিহি--তাহারই। তাবগত্জের গুষি। 
১-২। তাহারই লাগিয়া! কমল প্রশ্দ,টিত হইল, ১। ওড়-_ওর, শেষ, সীমা । 

ক্ষুধিত ভ্রমর মধু পান করিবে (ভ্রমর মধু পান করিবে ২ বহলি-_-অতিবাহিত হইল। রহলি অছ-- 
বলিয়াই কমল প্রশ্ফ,টিত হয় )। রহিয়াছে। খোড়-_অল্প। 

৩-৪| নভোমগুলে বিরল নক্ষত্র শোভা পাইতেছে, ১-২। মানিনি, এখনও মান সমাপ্ত কর, রজনী 

তাহা শুনিয়া (প্রভাতের সমুদয় লক্ষণ দেখিয়া) অতীত হইয়াছে, অল্প ( অবশিষ্ট ) রহিয়াছে। 
কোকিল মনে হাসিয়! উঠিতেছে (প্রভাতের হুচনা. ৩-৪। গুণবতী হুইয়! গুণ গোপন করিয়া রাখিও 
হ্ইয়াছে)। না, স্ুুপুরুষকে দান করিলে অধিক ফল হুয়। 



বিদ্ভাপতি। 

৫-৬। একবার দেখ, মনের তাপ হরণ কর, 

প্রেম লতা ভাঙ্গিলে ( ছিড়িলে ) বড় পাপ হয়। 
৭-৮| আমার লোচন ভ্রমর তোমার মুখ পক্কজে 

বিলাস করিবার আশ! করিতেছে । 

৯-১০ ৭ বিদ্যাপতি মনে বিবেচনা! করিয়া এই 

কথা কহিতেছে, রসিক শিবসিংহ রাজা রস জানেন । 

৩৬৫ 

(মাধবের উক্তি ) 

মানিনি কুস্থমে রচলি সেজা৷ মান মহঘ তেজ 

জীবন জউবন ধনে। 

আজু কি রনি জদি বিফলে জাইতি 

পুনু কালি ভেলে কে জান জিবনে ॥ ২। 

মানিনি মন্দ পবন বহ ন দীপ থির রহ 

নখতর মলিন গগন ভরে | 

তোর বদন দেখি ভান উপজু মোহি 

কেন্ু ফুল উপর ভমরে ॥ 81 

তালপত্রের পুখি। 

১। সেজা--শয্াা। তেজ-_ত্যাগ কর। 

১-২। মানিনি, কুস্মে শয্যা রচিত, মহার্থ মান 

ত্যাগ কর, জীবনে যৌবন ধন। আঙজিকার রান্রি 

যদি বিফলে যায় কাল জীবন কি হইবে কে জানে? 

৩। নখতর- নক্ষত্র । 

৪। উপজু-_-উৎপন্ন হয়। কেন্ু-_কিংগ্তক। 

৩-৪। মানিনি, ধীরে বায়ু বহিতেছে, দীপ স্থির 

রহে না, আকাশ ভরা নক্ষত্র মলিন হইল। তোর 
মুখ দেখিয়৷ আমার অনুমান হয় কিংশুক ফুলের উপর 

ভ্রময় ( বসিয়াছে )। 

৩৬ 

(মাধবের উক্তি ) 

মানিনি অরুন পূরুব দিসা বহুলি সগরি নিসা 

গগন মগন ভেল চন্দা। 

২৩ 

মুদি গেলি কুমুদিনি তইঅও তোহর ধনি 

মুদল মুখ অরবিন্দা ॥ ২। 

চান্দ বদন কুবলয় দুহু লোচন 

অধর মধুরি নিরমানে। 

সগর সরীর কুম্থমে তুয় সিরিজল 
.কিএ দহ হৃদয় পখানে ॥ ৪। 

অসকতি করহ ককন নহি পরিহহ 

হার হৃদয় ভেল ভারে। 

গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি 

মপুরুব তম বেবহারে ॥ ৬। 

অবগুন পরিহরি হেরহ হরখি ধনি 

মানক অবধি বিহানে। 

রাজ সিবসিংহ রূপ নরাঞ্জেন 

কৰি বিষ্ভাপতি ভানে ॥ ৮: 

তালপত্রের গু থি। 

১। বহলি-_বহিল, কাটিল। সগরি--সকল। 

২। মুদি গেলি_ মুদ্রিত হইয়! গেল। 

তইঅও--তথাপি। তোহর--তোর। 

মুদিত। 

১-২। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, পূর্বদিক 

অরুণ বর্ণ( হইল ), চন্দ্র আকাশে মগ্ন হইল। কুমুদিনী 
মুদ্রিত হইল, (হে)ধনি তথাপি তোর মুখারবিন্দ 

মুদ্রিত (প্রভাতে কমল গ্রন্ষ,টিত হয় কিন্তু তোমার 
মুখকমল প্রন্দ,টিত হয় নাই )। 

৩। মধুরি-বান্ধুলী। . 
৪। তুঅ--তোর। সিরজল--স্থজন করিল। 

কিএ_কেন। দএ দিয়া। 

৩-৪। বদন কমল (দ্বারা ), ছুই নয়ন কুবলয় 

(দ্বারা ), অধর বান্ধুলী (দ্বারা) নির্মাণ করিয়াছে; 

(বিধাতা) তোর সকল. শরীর কুহ্ছম দিয়া শৃজন 

করিল? হৃদয় পাধাণ দিয়! কেন ( গড়িল )? 

মুধল-_ 



২২৪ 

৫ | অসকতি করহ-_অশক্তি (প্রকাশ ) কর, 

অক্ষম বলিয়া। পরিহহ--পরিধান কর, ধারণ কর। 

ভারে_- ভার। 

৬। গরয়-গুরু। মুঞ্চসি--ত্যাগ করিস্। 

অপুরুব_-অপরূপ, আশ্চম্য | 

৫-৬| অক্ষম বালয়া কম্কন পরিস্ না, হরদয়ের 

হার ভার হইল ; পর্ধত তলা গুরুভার মান পরিত্যাগ 

করিস্ না, তোর আশ্চধ্য বাবহার ( পরিবার ক্ষমতা 

নাই বলিয়া কঙ্কন পরিস্ না, হার তোর হৃদয়ে ভার 

বোধ হয়, অথচ পর্বতের সমান ভাবি মান লঙয়া 

আছিস্, তাহাকে ত্যাগ করিদ্ না, এরূপ ব্যবহার 

কে না আশ্চর্য বলিবে )7 

৭। ন্মবগ্ডণ -অপগুণ (মান করার ম্যায় মন্দ 

গুণ )। হরখি-হর্ষিত ভইয়া। হেরহ-_দেখ। 

মানক-মানের। অবধি-_সীমা । বিভান-_প্রভাত। 

৭-৮। ধনি, দোষ পরিতাগ করিয়া হযিত হইয়া 

দেখ; প্রভাত মানের সীমা ( প্রভাত হইলে আর 

মান থাকা উচিত নয়)। বিগ্ভাপতি কৰি রাজা 

শিবসিংহ রূপনারায়ণকে কহিতেছে। 

এসিয়াটির সোসাইটার পত্রে, ১৮৮৪ খুষ্টাব্ গ্রথম 

খণ্ড বিশেষ সংখ্যায় গ্রিয়ার্সস একবিংশতি বৈষ্ণব 

স্তোত্রে € ০৭ 000 ৬৮151210৮5৮ 17 50275, 

451200 99010155 ]0৮07721, 1884, ১15 

91১০০19.1 7700171)0) এই পদ উমাপতি নামক 

বিস্তাপতির পরবর্তী প্রসিদ্ধ মৈথিল কবির কৃত বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন। ভণিতা এইরূপ £__ 

ন্মৃতি উমাপতি সকল নৃপতি পতি 

হিন্দুপতি রস জানে। 

মহামহোপাধ্যায় উমাপতি তাহার কৃত পারিজাত 

হুরণ নামক নাটকে বিস্যাপতি বিরচিত এই গীত নটার 

মুখে দিয়াছেন। তিনি বিদ্ভাপতির জানিয়াই এই 
গীত গ্রহণ করিয়া থাক্ষিবেন। ভণিতায় পরিবর্তন 

পরে হইয়া থাকিবে। 

বিদ্ভাপতি। 

৩৬৭ 

(মাধবের উক্তি ) 

আজ পরসন মুখ ন দেখএ তোর! । 

চিন্তাঞ্ে সহজ বিকল মন মোরা ॥ ২। 

আএল নয়ন হটিএ কী লেসী। 

পছিলান্ জকে হসি উতরো! ন দেসী ॥ ৪। 

এ ৰর কামিনি জামিনি গেলা । 

অরথিতে আরতি চৌগুন ভেলী ॥ ৬। 

চন্দা পছিম গেল পরগাসা । 

অরুন অলম্ধত প্ুরন্দর আসা ॥ ৮। 

মানিনি মান কঞ্জোন এন্ড বেরী। 

তিলা এক মাড়েভ ডীঠি হল হেরী ॥ ১০। 

সয়নক সীম তেজি দূর জাসী । 

একন্ সেজ ভেলা পরবাসী ॥ ১২ 

নেপালের পু-খি। 

১-২। আজ তোর মুখ প্রসন্ন দেখাইতেছে না, 

আমার মন স্বভাবতঃ চিন্তায় 1বকল ( ভটয়াছে )। 
৩। আএল__আগত। হটিএ_ সরাইয়া, 

নিষেধ করিয়া । কা--কেন। লেসী--লইতেছিস্। 

৪। পছিলাহু জকে---পূর্ব্ের ন্যায় । 

৩-৪। আগত নয়ন ফিরাইয়া লইতেছিস্ কেন? 

(এ দিকে তোর দৃষ্টি আসিতেছে তথাপি অন্য দিকে 

চক্ষু ফিরাইতেছিস্)। পূর্বের গ্ঠায় হা!সয়! উত্তরও 

দিস্ না। 

৬। অরথিতে--যাচ্ঞা করিতে । 

৫-৬। হে বরকামিনি, যামিনী গেল, যাচ্ঞ 

করিতে (সাধিত ) আধ্তি চতুগুগ হইল । 

৭। পরগাসা-_প্রকাশ, জ্যোতি । 

৮। পুরন্দর আসা -পূর্ব্ব দিক। 

৭-৮। চন্দ্রের জ্যোতি পচ্চিমে গেল (মলিন 

হইল ), পূর্ববদিক অরুণে অলঙ্কৃত হইল। 



বিদ্যাপতি। 

৯-১০ | মানিনি, এ সময় মান কি! তিল মাত্র 

আড় দৃষ্টিতেও দেখিয়! যাও ( দেখ )। 
১১-১২। শয্যার সীমা ত্যাগ করিয়া দূর যাইতে- 

ছিস্, এক শয্যায় প্রবাসী হঈলাম। 
এই পর্য্স্ত পদ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু পূরথিতে আর 

এক পংক্তি আছে £-_ 

তাহি মনোরথ জে কর বাধা । 

৬৩৬৮ 

(মাধবের উক্তি ) 

মুখ তোর পুনিমক চন্দ । 
অধর মধুরি ফুল গল মকরন্দা ॥ ২। 

অগে ধনি সুন্দরি রাম | 

রভলক অবসর ভেলি হে বাম! ॥ ৪ । 

কোপে ন দেতে মধুপাঁনে। 

জীবন জৌবন সপন সমানে ॥ ৬। 
নেপালের পু খি। 

২। গল-_গলিতেছে, বহিতেছে । 

১-২। তোর মুখ পূর্ণিমার চক্র, বান্ধুলী ফুলের 
(স্ায়) অধর হইতে মধু ক্ষরিতেছে। 

৩-৪। হে ধনি সুন্দরী রামা, আনন্দের অবসরে 

বাম হইলি। , 
৫-৬। কোপে মধুপান করিতে দিতেছিস্ না, 

জীবন যৌবন স্বপ্রতুল্য হইল । 

৩৬৪৯ 

(মাধবের উক্তি) 

পুরুবক প্রেম অইলনু' তুয় হেরি। 

হমরা অবইত বইসলি মুখ ফেরি ॥ ২। 

পিল বচন উতরে! নহি দেলি। 

নয়ন কটাক্ষ সঁঞ্েগে জীব হরি লেলি ॥ ৪। 
বৰ 

২২৫ 

তৌহ শশিমুখি ধনি ন করিয় মান। 

হমন' ভমর অতি বিকল পরান ॥ ৬। 

আসা দএ পুন ন করিয় নিরাশ। 

হোউ পরসন মোর পুরহ আশ ॥ ৮। 

ভনই বিস্ভাপতি গশুনু পরমান। 

দুহু মন উপজল বিরহক বান ॥ ১০। 
মিথিলার পদ। 

১-২। তোমার পূর্বের প্রেম দেখিয়া! €( তোমার 

নিকট ) আসিলাম; আমি আসিতে তুমি মুখ 

ফিরাইয়া বসিলে। 

৩-৪। প্রথম কথার উত্তরও দিলে না, নয়ন 

কটাক্ষে ( আমার ) প্রাণ হরণ করিলে । 

৫-৬। তুমি শশিমুখি ধনি, মান করিও না, আমি 

অতি বিকল প্রাণ ভ্রমর ৷ 

৮। পরসন-_প্রসন্ন। 

৭৮1 আশ! দিয়া পুনরায় নিরাশ করিও না, 

প্রসন্ন হও, আমার আশা পূর্ণ কর। 

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সত্য কথা শুন, 

ছই জনের মনে বিরহের বাণে ( আকুলতা উৎপন্ন 

হইল! 

সস 

৩৭৬ 

(কবির উক্তি ) 

কত কত অনুনয় করু বরনাহ। 

ও ধনি মানিনি পলটি ন চাহ ॥ ২। 

বহুবিধ বানি বিলপয় কান। 

শুনইতে শতগুণ বাঁঢ়য় মান ॥ ৪। 

গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত । 

বচন ন নিকসয় চমকিত চীত ॥ ৬। 
পরশইতে চরণ সাহস ন ছোয়। 
কর যোড়ি ঠাট়ি বদন পুলু জোয় | ৮। 



২৬ 

বিষ্ভাপতি কহ শুন বরকান। 

কি করবি তু অব দুর্জয় মান ॥ ১০। 
১। নাহ নাথ। 

২। চাহ-স্চাহে। 

৩। কানাই অনেক রকম কথা বলিয়া বিলাপ 

করিতে লাগিল। 

৬। বচন ন নিকসয়--( মুখে) কথা বাহির 

হয়না। 

৮। ঠাড়ি, ঠাট়ি_দীড়াউয়া। জোয়- খোজে, 

অন্বেষণ করে। যুক্ত করে ঠীড়াইয়। আবার মুখ 

খোজে (মনের ভাব জাশিবার জন্, মান ভাঙ্গিল কি 

না, আবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে )। 

১০। ছুজ্জয় মান, এখন তুই কি করিবি ? 

৭১ 

( মাধবের উক্তি ) 

অরে অরে ভমরা তোঞ্ে হিত হমরা 

বউসি আনহ গজগামিনি রে। 

আজু কি রূসলি কালি জঞ্ঞে। বউসবি 

তীতি হোইতি মধু জামিনি রে ॥ ২। 

তীতি রজনিআ তিনি জুগে জনিআ 
দিঠিছুক ওত দেসাতর রে। 

সরোবর সোসে কমল অসিলা এল 

নগর উজলি ভেল পাঁতর রে ॥ ৪। 

একসর মনমথ ছুই জিব মারএ 

অপন অপন ভিন বেদন রে। 

দুই মন মেলি কমনে বেকতাওব 

দারুন প্রথম নিবেদন রে ॥ ৬। 

মানক ভর্জন জন্থ গুন রঞ্জন 

বি্ভাপতি কবি গাওল রে। 

বিদ্ভাপতি । 

লখিম! দেবিপতি সিবসিংহ নরপতি 

পুরুব জনম তপে পাওল রে ॥ ৮। 

তালপত্রের পু'থি। 

১। বউসি__মান ভাঙ্গিয়া। 

২। রুসাঁল- কুপিতা। তীতি- তিক্ত । 

১-২। ওরে ওরে ভ্রমর, তুই আমার হিতৈষী, 
গজগামিনীর মান ভঙ্গ করিয়া তাহাকে লইয়া আয়। 

আজ রাগ করিয়া যদি কাল তাহার মান ভঙ্গ হয়, 

তাহা হইলে মধুযামিনী তিজ্ত হইবে। 

৩। তাঁতি--অতীত হইল । দিঠিছক-লৃষ্টির । 

ওত-_অন্তরাল। 

৪1 সোসে--শুক্ষ হইল। 

মিয়মান হইল। 

৩-৪। রজনীর (ব্রিধাম ) যেন তিন যুগের স্থায় 

অতীত হইল, চক্ষের আড়াল হইলেই দেশাস্তর (মনে 

হয়)। সরোবর শুষ্ধ হুইয়৷ কমল শ্রিয়মান হইল, উজ্জ্বল 

নগর প্রান্তর হইল। 

৫ | একসর- _একেশ্বর, এক! । 

৬। কমনে--কে। বেকতাওব-_বাক্ত করিবে। 

৫€-৬। এক মন্মথ ছুইটি প্রাণ বধ করে, নিজের 

নিজের ভিন্ন বেদন। ছুই মনের মিলন কে ব্যক্ত 

করিবে, প্রথম নিবেদন অত্ন্ত কঠিন (ছুই জনেরই 

মনে অনুরাগ রহিয়াছে, অথচ প্রথমে কেহই বিনয় 
প্রকাশ করিতে চাহে না )। 

৭-৮। বিষ্ভাপতি কবি গাইল, যাহার রঞ্জন 

করিবার গুণ (আছে সেই) মানের ভঞ্জন করেছ পুর্বব- 
জন্মের তপস্তায় লখিম! দেবী শিবসিংহ নরপতিকে 

পতি ম্বরূপে পাইলেন। 

অসিলাএল-_ 

৩৭২ 

(কবির উক্তি) 

অবনতবয়নী ধরনি নখে লেখি । 

যে কহ শ্াম নাম তাছি নহি পেখি ॥ ২। 



বিদ্ভাপতি । 

অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ। 

অভরণ তেজল ঝাপল বেশ ॥ ৪। 

নীরস অরুণ কমল বর বয়নি। 

নয়ননোরে বহি যাওত ধরনি ॥ ৬। 

এঁসন সময় আওল বনদেবি। 

কহয় চলহ ধনি ভানুক সেবি ॥ ৮। 

অবনতবয়নী উতর নহি দেল । 

বিদ্ভাপতি কহ সে চলি গেল ॥ ১০। 

১-২। অবনত মুখে নখ দ্বারা ধরণাতে লেখে, যে 

শ্তাম নাম কহে তাহাকে দেখে না। 

লোহিতবর্ণ বসন পাঁপান করে (শাল বসন 

ধারণ করে না, পাছে শ্টামকে মনে পড়ে ), কেশ 

বিগলিত (আর বেণী বাধে না); আভরণ ত্যাগ 

করিল, বেখ ঢাঁকিল, (কাহাকেও দেখাইতে চাহে 

না)। 

৫-৬। সুন্দর মুখ রসশূন্য (বিবর্ণ) অরুণ কমল 
তুল্য (হইল ), চক্ষের জলে ধরণী ভাসিয়া গেল। 

৭-৮। এমন সময় বনদেবী আসিল, বাঁলল, পনি 

চল সুধ্যোপাসন! করিবে। 

৯-১* | নতমুখী ( রাঁধ!) উত্তর দিপ না, বিগ্ক।- 

পতি কহে সে ( বনদেবী ) চলিয়া! গেল। 

৩-৪। 

৩৭৩ 

(সখীর উক্তি ) 

কতএ অরুন উদয়াচল উগল 

কতএ পছিম গেল চন্দা। 

কতয় ভমর কোলাহলে জাগল 

স্থখে স্ৃতধু অরবিন্দা ॥ ২। 

কামিনি জামিনি কাহা গেলী। 

চির সময় আগত হরি ভেল পান 

২২৭ 

আধেউ কেলি ন ভেলী ॥ ৪। 

পঞ্ক পাত অতাপে ন পওলে 

ঝামর ন ভেলে দেহা। 

কৃপন সঁচিত ধন রহল অখণ্ডিত 

কাজর সিন্দুর রেহা ॥ ৬। 

অরুনক জোতি অধরে নহি ছড়লে 
পলটি ন গঁথলে হারা । 

আনন বোলব সখি তোঞ্েে অচেতনি 

কা তোর নাহ গমারা ॥ ৮। 

বি্ভাপতি ভন মন নহি পরসন 

হিয় চিন্তা! বিস্তারা | 

পলটি রচব কেলি পিয় সঙ্গ হিল মেলি 

দম্পতি উচিত বিহার! ॥ ১০। 
তালপত্রের পু'খি। 

বিহাগর! কেদার ছন্দ। 

১। কতএ_কোথায়। উগল--.উদ্দিত হুইল। 

২। সুতথু- শয়ন করিতেছিল, নিপ্রিত। 

১-২। কোথায় অরুণ উদয়াচলে উদ্দিত হুইল, 

কোথায় চন্দ্র পশ্চিমে গেল, কোথায় ভ্রমর কোলাহল 

কারয় স্থখ[নাত্রত কমলে জাগরিত করিল। 

৩। কীাহা--কোথায়। 

৪। চির সময়--দীর্ঘকাল। পাহুন-সঅতিথি। 

আধেউ--অদ্ধও | 

৩-৪। কামিনি (রাধা ), যামিনী কোথায় গেল? 

দীর্ঘকাল পরে আগত হরি অতিথি হইল, অর্ধ কেলিও 

হইল ন। 
€। পঞ,ক-_পদ্ের। পাঁত-_পত্র। অতাপে 

--আতপে। পওলে_ পাইল। 

৫-৬। পদ্ম পত্র (সৃষোর ) উত্তাপ পাইল না 

(রৌদ্রে মলিন হইল না)। (মাধবের) দেং মলিন 

হইল ন1, কপণের সঞ্চিত ধনের (ন্যায়) কজ্জল (ও ) 

সিন্দুর রেখা অথগ্ডিত রহিল। 



২৯ 

৭ ছড়লে--ছাঁড়িল। শথলে__গীখিল, 

গ্রন্থিত হইল। 
৮। আনহু--অপরে। অচেতনি--অচতুর1, 

মুড়া। কী-কিম্বা। নাহ-_নাথ। গমারা-মূর্থ। 

৭-৮। অরুণের জ্যোতি অধরকে ত্যাগ করে নাই 

( অধর শ্লান হয় নাই ), হার পাল্টাইয়া গাথা হয় 

নাই (মিলনের কালে হার ছিন্ন হইলে আবার শীথা 

হইত ); সখি, অপর লোকে বলিবে (হয়) তুই 

মুঢ়া কিম্বা তোর নাথ মূর্খ । 
৯। পরসন- প্রসন্ন । 

১৯। হিল মেলি__মিলিয়া। 

৯*১০ | বিদ্যাপতি কহে মন প্রসন্ন নাই, হ্ৃদয়ে 

চিন্তা বিস্তারিত রহিয়াছে; পাঁলটিয়া (পুনর্ববার ) 

প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া কেলি রচনা করিবে ( তখন ) 

দম্পতীর উচিত বিহার হইবে। 

৩৭৪ 

(দতীর উক্ত ) 

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ। 

ধিক্ রহু এ্সন তোহর সিনেহ ॥ ২। 

কাহে কহলি ভুহু সঙ্কেতবাত। 

যামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ ॥ ৪। 

কপট নেহ করি রাহিক পাস। 

আন রমণি সঞ্গে করহ বিলাস ॥ ৬। 

কে কহ রসিক শেখর বরকান। 

তুহু সম মুরুখ জগত নহি আন ॥ ৮। 
মানিক তেজি কাচে অভিলাস। 

হৃধাসিন্ধু তেজি খারে পিয়াস ॥ ১০। 

খীরসিন্ধু তেজি কৃপে বিলাস। 

ছিয় ছিয় তোহর রভসময় ভাস ॥ ১২। 

_ বিস্তাপতি কবি চম্পতি ভান। 

রাহি ন হেরব তোহর বয়ান ॥ ১৪। 

বিদ্ভাপতি। 

৩-৪। তুই সন্কেত কথা কহিলি কেন, অর্থাৎ 

রাধাকে মিলন সঙ্কেত করিয়া অপরের সহিত (অপর 

রমণীর সহিত ) যামিনী যাপন ক্রিলি। 

১২। রভসময় ভাস-_-কৌতুক কথা। 
১৩। বিগ্তাপতি কবি চম্পতি--বিগ্ভাপতি স্ুকবি 

চম্পই, এরূপ মিঁথলায় পাঁওয়৷ গিয়াছে। 

৩৭৫ 

( দুতীর্ উক্তি) 

মাধব নিপট কঠিন তনু তোর। 

হাথ হাথ হম বাত শিখাওল 

বাত ন রাখলি মোর ॥ ২। 

সে বর নাগরি সহজহি স্থুন্দরি 

কোমল অন্তর বামা । 

বহুত যতন করি তোহে মিলাওল 

কাহে উপেখলি রাম। ॥ ৪। 

তুহু অতি লম্পট কয়লহ বিপরিত 

প্রেমক রীত ন জানি। 

হাথক লছমী চরণ পর ডারসি 

কইসে মিলায়ব আনি ॥ ৬। 

বাসর জাগি আগি সম উপজল 

রজনি গমাওল জাগি। 

তোহর বচনে হম এক বেরি যায়ব 

মিলব তুয়া গতি ভাগি ॥ ৮। 

মোহন মানস বুঝি দূতি আওল 
মিলল রাহিক পাস। 

ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক 
অন্তরে উপজল হাস ॥ ১০। 

পদকজতরু। 
২। হাতে হাতে আমি কথা শিখাইলাম (এক 

কথা৷ বার বার শিখাইলাম ) আমার কথা রাখিলি ন!। 



বিস্তাপতি। 

৫। প্রেমক রীত ন জানি-_প্রেমের রীতি না 

জানিয়া। 

৬। ডারসি-_ফেলিস্। 

ণ৭। দিবা ভাগে জাগিয়৷ অগ্নি তুল্য (মান ) 

উৎপন্ন হইল, রাত্রি জাগিয়৷ কাটাইল। 

৮। এক বেরি-- এক বার। ভাগি-_ভাগ্য। 

১*। ভূপতি নাঁথ (শিবসিংহ ) দেখিয়া অত্যন্ত 

কৌতুক (অন্ত করিল ), অস্তরে হাস্ত উৎপন্ন হইল। 

ভূপতি নাথ অথব! ভূপতি সিংহ ভণিতাযুক্ত পদ 

বিদ্ভাপতির রচনা । মিথিলায়ও পাওয়৷ গিয়াছে। 

৩৭৬ 

( দূতীর উক্তি ) 

আরতি আপু পবার ন চিক্তহ 

ধরহ কত কুবানি। 

অপনি রমনি রাগে সম্তাবহ 

পরক পেয়মি আনি ॥ ২। 

কহ্া তৌঞ্জে বড় লোক নিসঙ্ক | 

হসি হসি সেহে করম করসি 

জে হো কুল কলঙ্ক ॥ ৪। 

জাহি জাহি তোহি গুরু নিবারএ 

তাহি তোরা নিরবন্ধ । 

আখি দেখি জে কাজ ন করএ 

তাহি পারে কে অন্ধ ॥ ৬। 

তথুছু চীর সমাগম মাগহ 

এত বড় তোর লোভ । 

পরক ভূষনে:পরক বৈভবে 
কত খন দহ সোভ ॥ ৮। 

দুতিক বচনে কাহ্ন লজাএল 

কবি বিস্ভাপতি ভানে। 

২২৪) 

জে ভেল সে ভেল জেহি তেহি গেল 

আবে করু অবধানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পুধি। 

১। আপু--আপনি । পবার-_ প্রবাল, রদ্ব। 

২। সম্তাবহ-_সস্তপ্র কর। 

১-২। আরতি (অত্যন্ত অধিক অনুরাগে ) 

আপনি রত্ব চিনিতে পার না, কত কুকথা কর (বল) 

পরের প্রেয়সীকে আনিয়া আপ্নার রমণীকে রাগান্বিত 

করিয়া সন্তপ্তড কর। 

৪1 জেঁ-যাহাতে। 

৩-৪। কানাই, তুই বড় লোকভতয়শূন্ত, হাসিয়া 

হাসিয় সেই কাষ করিস্ যাহাতে কুলকলঙ্ক হয়। 

«| জাহি--যাহা। নিরবন্ধ__নির্বদ্ধ, অতিশয় 

যত্ব, জিদ্। 

৬। কে-কোন। 

৫-৬। যাহা যাহা তোর গুরুগণ নিবারণ করে 

তাহাতেই তোর জেদ্ (তুই সেই সকল কর্ণ করিতে 
চাহিস্), চক্ষে দেখিয়া যে কাজ করা যায় না, কোন 

অন্ধ তাহা পারে ? 

৭। তথুছ--সেখানে। চীর-_চির, দীর্ঘকাল। 
৭-৮। সেখানে দীর্ঘ সমাগম চাহিস্, এত বড় তোর 

লোভ, পরের ভূঁষণে পরের বৈভবে কতক্ষণ শোভ৷ 

হইবে ? 

৯-১০। কবি বিগ্যাপত্ি কহিতেছে, দুততীর বচনে 

কানাই লজ্জা পাইল। যাহা হইল তাহা হইল যাহা 
(হইয়া গেল তাহা! গেল), এখন মনোযোগ কর 

(আপনার রমণীর প্রতি মনোযোগী হও )। 

৩৭৭ 

(দুতির উক্তি ) 

মাধব ই নহি উচিত বিচারে । 

জনিক এহন ধনি কামকল! সনি 



২৩ 

সে কিয় করু ব্যভিচারে ॥ ২। 

প্রান্ছ তাহি অধিক কএ মানব 

হৃদয়ক হার সমানে । 

কোন পরিজুণ্ডতি আনকে তাকব 

কী থিক হুনক গেয়ানে ॥ ৪। 

কৃপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ 

জগ ভরি কর উপহাসে। 

নিজ ধন অছইত নহি উপভোগব 

কেবল পরহিক আসে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুনু মধুরাপতি 

ই থিক অনুচিত কাজে । 

মাগি লায়ব বিত সে যদি হো নিত 

অপন করব কোন কাজে ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১। ই_-এ, এই | 

২। জনিক-__যাহার। সনি-_সদৃশ। কিয়-_ 

কি। 

১-২। মাধব, ইহ! উচিত বিচার নহে। কাম- 

কলাতুল্য যাহার এমন রমণী সে কি বাভিচার করে? 

৩। প্রান প্রাণের অপেক্ষা। তাহি-_ 

তাহাকে । কএ করিয়! । 

9। পরিজুগ্ডতি-_প্রযুক্তি। আনকে-_অপরের 

দিকে, অপরকে । থিক-_হয়। হুনক--উহার। 

গেয়ানে- বুদ্ধিতে, মনে । 

৩-৪। প্রাণের অপেক্ষ। তাহাকে অধিক করিয়া, 

হ্বদয়ের হার সম তাহাকে মানিবে; কোন রূপে অপ- 

রের দিকে চাহিবে (চাহিলে ) উহার মনে কি হইবে ? 

€ | কৃপিন_-কুপণ, পরধনলোভী। নিক--- 

নেক, ভাল। 

৬। অছইভ--আছিতে, থাকিতে । উপভোগব 
উপভোগ করিবে। পরহিক-__পরেরই, ( পর- 

ধনের )। 

বিগ্াপতি। 

৫€-৬। কৃপণ পুরুষকে কেহ ভাল বলে না, জগৎ 

ভরিয়া (সকল লোকে) উপহাস করে। নিজ ধন 

থাকিতে উপভোগ করিবে না কেবল পর (ধনের) 

আশায় (লোভে)। (পরধনে লুব্ধ হইয়া আপনার ধন 

উপভোগ কারবে না)? 

৭। মধুরাপতি-_মথুরাপতি । 

৮। বিত--বিভ্ত, ধন। নিত-_নিত্য। 

৭-৮। বিগ্যাপতি কঠিতেছে, মথুরাপতি শুন, ইহা 

অনুচিত কাজ। ভিক্ষালন্ধ বিত্ত সে যদি নিত্য হয় 

( প্রতিদিন যদি ভিক্ষা! করিয়া দিন কাটাইতে হয়) 

(তাহা হইলে) আপনার (বিত্ত) কি কাঙ্জ করিবে 

(কোন কাজে লাগিবে) 2 

৩৭৮ 

( মাঁধবের উক্তি ) 

মদন কুঞ্জ পর বৈসল নাগর 
বৃন্দা সখি মুখ চাহি। 

যোড়ি যুগল কর বিনতি করত কত 

তোরিত মিলায়ব রাহি ॥ ২। 

হম পর রোখি বিমুখ তই সুন্দরি 

যবহু চললি নিজ গেহা। 

মদন হুতাশনে মঝু মন জারল 
জীবনে ন বান্ধই থেহা ॥ ৪। 

তু অতি চতুর শিরোমণি নাগরি 

তোহে শিখাওব বানি। 

তু বিন্ু হমর মরম নহি জানত 

কইনে মিলায়ব আনি ॥ ৬। 

চন্দন চাদ পবন ভেল রিপপু সম 

বুন্দাবন বন ভেল। 

মযুর কোকিল কত বস্কার দেত 

মধু মনে মনমথ শেল ॥ ৮। 



বিদ্কাপতি। 

চরণ পকড়ি গড়ি যাব। 

হাহা সেধনি হমে নতেগ্ব 

সিংহ ভূপতি রস গাব ॥ ১০ । 

পদকল্পাতর | 

১। বৈসল--বসিল। বুন্দা সখী মুখ চাহি__ 

বৃন্দাীসখীর মুখ চাহিয়া । 
২। ছুই চাত জড়িয়া কত মিনতি করিতে 

লাগিল, (কহিল) শীঘ্ব রাইয়ের নিকট গমন কর। 

৩। হম পর-_-আমার উপর । রোখি-__রোষি, 

রাগ করিয়া। ভই-তইয়া। গেভা-_গৃহ। 

৪1 জারল--দগ্ধ করিল। জীবনে ন বাদ্ধই 

থেহ!-্-জীবনে স্তৈর্ধ্য বীদে না, প্রাণ স্থির ভয় না। 

৫। তোহে শিখাওধ বানি --তোকে কি কথ! 

শিখাইব ? 

৬। মরম--মন্্ব কথা । কইসে মিলায়ব আনি 

--কেমন করিয়া আনিয়৷ মিলন করাইবে (সেই 

উপায় কর)। 

৭। চন্দন, চন্দ্র ও পবন রিপুতুলা হইল, বৃন্দাবন 

অরণা হইল। 

৯-১৯। (মাধব) ছল ছল (অশ্রু) পুর্ণ লোচনে ও 

বদনে রোদন করিতে লাগিল, (বুন্দার ) চরণ ধরিয়া 

গড়াগড়ি দিতে লাগিল, ( ক্িতে লাগিল) হায় হায়, 

সেধনী আর আমাকে দেখিবে না (আমার দিকে 

চাহিবে লা)) সিংহ ভূপাতি ( এট ) রস গাহিতেছে। 

সিংহ ভূপতি ভণিতাযুক্ত সকল পদ বিগ্তাপতির 

রচিত। সিংহ ভূপতি-_-শিবসিংহ। 

৩৭৯ 

(দূতীর উক্তি) 

বিরহ বেয়াকুল বকুল তরুতলে 

পেখল নন্দকুমার রে। 

২৬১ 

নীল নীরজ নয়ন সঞ্ো সখি 

ঢরই নীর অপার রে ॥ ২। 

পেখি মলয়জ পঙ্ক মৃগমদ্ 

তামরস ঘনসার রে। 

নিজ পানি পল্লব মুদ্দি লোচন 

ধরনি পড়, অসম্ভার রে ॥ ৪। 

বহই মন্দ স্তগন্ধি শীতল 

মন্দ মলয় সমীর রে। 

জনি প্রলয় কালক প্রবল পাৰবক 

দহই দন শরীর রে ॥ ৬। 

অধিক বেপথু টুটি পড়, খিতি 

মস্থণ মুকুতা মাল রে। 

অনিল তরল তমাল তরুবর 

মুঞ্চ স্থমনস জাল রে ॥ ৮। 

মান মণি তেজি সুদতি চলু ধহি 

রায় রসিক সুজান রে। 

স্বখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক 

স্থকবি ভনথি ক্হার রে ॥ ১০। 
গীতচিস্তামণি ও কীর্তনানন ৷ 

দণ্ডক ছন্দ। 

৩। তামরস-_পদ্ম। ঘনসার-_কর্পর। 

9৪। অসস্তার__-অবশ, সামলাইতে না পারিয়া। 

৩-৪। চন্দনগন্ধ, নুগমদ, পদ্ম, কপূর (রোধার 

অঙগভুষণসমূহ) দেখিয়া, করপল্লুবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়! 

ধরণীতে অবশ হয়৷ পতিত হয়। 

৬। দূন- দিগুণ। 

৭। বেপথু--কাপিতেছে। (মাধব) অত্যন্ত 

কীপিতেছে তোহাতে) মস্থণ মুক্তামালা ছিড়িয়! 

মাটীতে পড়িয়া! গিয়াছে । 

৮। অনিল তরল--পবনে আন্দোলিত। 

আুমনস--পুষ্প। তমাল তরুবর যেন পবনে আনল্ো- 

লিত হইয়া পুষ্প মোচন করিতেছে । 



২৩২ 

৯। নুদ্ধতি-_নুন্দরী (জয়দেবে এই শব অনেক 

স্থানে পাওয়া! যায়); যহি- যেখানে । রায়--রাজ|। 

সুজান-_ সুপুরুষ । যীহা! রসিক রায় রসাল--পদ- 

কল্পতরুর পাঠ । সুন্দরি, মান মণি ত্যাগ করিয়া চল 

যেখানে রসিক রাজ সুপুরুষ (মান ত্যাগ করিয়া 

মীধবের নিকট চল )। 
১৯। ম্ুকবিকণ্ঠহার (বি্বাপতি) অত্যন্ত শ্রুতি- 

স্থখকর সরস দণ্ডক ছন্দ কহিতেছে। 

৩৮০ 

(দুূতীর উক্তি ) 

শুন শুন গুনমতি রাই। 

তো বিন আকুল কঙ্াই ॥ ২। 

কিশলয় শয়ন উপেখি। 

ভূমি উপরে নখ লেখি ॥ ৪। 

তেজ ধনি অসময় মান। 

কাহু,ক তুন্থ সে নিদান ॥ ৬। 

তুয় মুখ হৃদি অবগাই। 

বিলপয় অবধি ন পাই ॥ ৮। 

যে জগ জীবন জান। 

তকর জলত পরান ॥ ১০ । 

ভূপতি কি কহব তোয়। 
তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥ ১২) 

পদকল্পতর | 

৭। অবগা্--অবগাঢ়, অন্তঃপ্রবি্ট করিয়া । 

৮। অবিশ্রান্ত (অসীম) বিলাপ করিতেছে। 

১৭ তকর--তাহার। 

১২। তোর সেই পুরুষবধ লাগে। 
৯টি 

৩৮১ 

(দুতীর উক্তি) 
তোহর বিরহ বেদন বাউর 

সুন্দর মাধব মোর। 

বিস্ভাপতি। 

খণে অচেতন খণে সচেতন 

খণে নাম ধর তোর ॥ ২। 

রাম! হে তো বড় কঠিন দেহ। 

গুণ অপগুণ ন বুঝি তেজলি 

জগত ছুলহ নেহ ॥ ৪ 

তোহর কহিনী কহইতে জাগয় 

শুতই দেখয় তোয়। 

এ ঘর বাহির ধৈরজ নহি ধর 

প্থ নিরখি রোয় ॥ ৬। 

কত পরবোধি ন মানে রহমি 

ন কর ভোজন পান। 

কাঠ মূরতি এ্সন অছয় 
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮। 

১। বাউর--বাতুল। 

২। ধরু--ধরে, করে। 
৩। হেস্তন্দরি, তোর দেহ (হ্বদয়) বড় কঠিন। 
৪1 অপগুণ-দধোষ। জগত ছুলহ নেহু--" 

জগৎ হুর্নত প্রেম । 

৫। জাগরণে তোর কথ (কাহিনী) কয়, নিদ্রায় 
স্বেপ্রে) তোকে দেখে। 

৬। পথ নিরখই রোয়-_কীদিয়া (তোর) পথ 
দেখে। 

৭। রহসি--গোপনে, একান্তে। একান্তে 

কত প্রবোধ দিই, মানে না। ভোজন পাঁন করে 

না। 

৮। কার্মুত্তির স্তায় (নিম্পদ হইয়!) রহিয়াছে। 
সথিহে সীদতি তব বিরহে বনমালী। 

ক ক ১ 

লুঠতি ধরণী শয়নে বছু বিলপতি তব নাম। 

শীতগোবিদ। 



বিস্তাপতি। 

৩৮২ 

(দৃতীর উক্তি) 

চান্দ নিরখয় তাব। 

তোহর বদন স্মরি (তখন 

মুরছি পড়ি যাব ॥ ২। 

রাম হে তেজহ কঠিন মান। 

পুরুখ বিরহ ভুঃসহ দারুন 

ই বেরি রাখ পরান ॥ ৪। 

কুম্ুম লতা ধরি আলিঙগয় 

তুয় কলেবর ভানে । 

পরসে বিরস ভই গেল মাধব 

মুরছি মদন বানে ॥ ৬। 

সিরিস কুন্থুম সেজ বিাবএ 

কামসরে অগেয়ান । 

গরল অধিক চন্দন লেপন 

তেজইতে চাহ পরান ॥ ৮। 

কীর্নানন্দ। 

১। নিঝর--অজঅ। তাব--সম্তাঁপিত করে। 

২। স্বমরি-ন্মরণ করিয়া । তৈখন-_-তখন ; 

যাব-যায়। 

৪। বিরহ পুরুষের (পক্ষে) ছুঃসহ, দারুণ, এবার 

প্রাণ রক্ষা কর। 

৫। ভানে- _জানে। 

৬। মদন বাণের স্পর্শে মৃচ্ছিত হইয়া মাধব 

বিরস হুয়া গেল। 

৭। বিচাবএ_ বিছায়। 

৩৮৩ 

(দূতীর উক্তি) 

ছোড়ল অভরণ মুরলী বিলাস । 

পদতলে লুঠয় সে গীতবাস ॥ ২। 

২৩৩ 

যাক দরশ বিন্ুু ঝরয় নয়ান। 

অব নহি হেরমি তকর বয়ান ॥ ৪। 

স্বন্দরি তেজহ দারুণ মান। 

সাধয় চরণে রসিক বরকান ॥ ৬। 

ভাগে নিলয় ইহ সাম রসবন্ত। 

ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত ॥ ৮ 

ভাগে মিলয় ইহ প্রেমসঙ্ঘাতি । 

ভাগে মিলয় ইহ স্থুখময় রাতি ॥ ১০। 

আজ যদি মানিনি তেজবি কন্ত। 

জনম গমাওবি রোই একস্ত ॥ ১২। 

বিষ্ভাপতি কহ প্রেমক রীত। 

যাচিত তেজি ন ভোয় উচীত ॥ ১৪। 

১। অভরণ_আভরণ। মুরলী বিলাস-_মুরলী 
আলাপ, বংশাখাদন। 

৪। ভেরসি-_ দেখিস্। তাক- তাহার। 

৭। শ্যাম রসবস্ত-_রসিক শ্তাম। 

৯। প্রেম সঙ্খাতি-- প্রেমের সঙ্গী, সাঙ্গাতি। 

১২। (তাহ! হইলে) একান্তই কাঁদয়া জীবন 

কাটাইতে হইবে। 

১৪। প্রার্থীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। 

৩৮৪ 

( দতীর উক্তি) 

উমগল জগ ভম কানু ন কুসুম রম 

পরিমল কর পরিহার । 
জকরি জতএ রীতি তে বিন নহী থিতি 

নেহ ন বিষম বিচার ॥ ২। 

মালতি তোহি বিন্ু ভমর সদন্দ। 

বনছত কুন্ুম বন সবহী বিরত মন 

কতনছ নপিব মকরন্দ ॥ ৪। 



২৩৪ বিদ্ভাপতি । 

বিমল কমল মধু সুধা সরি বিধু 
নেহ ন মধুপ বিচার । 

হয় সারিস জন ন দেখিয় জাতি খন 

ততি খন সগর অঙ্গার ॥ ৬ | 

নেপালের পু খি। 

১। উমগল-_দ্রুত, ধাবিত ভইয়া। 

উপভোগ । 

২। জকরি-_ যাহার। থিতি-.স্থিতি। বিষম-_ 

সন্কট। 

১-২। ধাবিত হইয়া জগৎ ভ্রমণ করে, কোন 

কুস্থুম উপভোগ করে না, পরিমল পরিত্যাগ করে। 

যাহার যেখানে রীতি, তাহা বিন! স্ডিতি হয় না, স্নেহ 

সন্কট বিচার করে না। 

৩। জঅদন্দ- সদ্বন্ব, কাতর । 

৩-৪। মালতি, তোর অভাবে ভ্রমর কাতর, বনে 

অনেক কুম্থম, সকলের প্রতি মন বিরক্ক, কোথা"? 

মকরন্দ পান করে না। 

«| সরিস- সদ্শ। 

৫-৬। চন্দ্রের সুধা সদশ বিমল কমল মধু (তোর) 

প্নেছে ভ্রমর বিচার করে না, হৃদয়ের সদশ জন যতক্ষণ 

না দেখে ততক্ষণ সকল অন্ধকার । 

বম 

৩৮৫ 

( দূতীর উক্তি 

রামা হে কী আব বোলসি আন। 

তোহর চরণে শরণ সে হরি 

অবন্থ ন মিটে মান ॥ ২। 

গোবদ্ধন গিরি বাম করে ধরি 

যে কয়ল গোকুল পার। 

বিরহে সে খীণ * করক কষ্কন 

মানয় গরুয় ভার ॥ ৪1 

কালি দমন করল যে জন 

চরণ যুগল বরে । 
অব সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল 

জয়ে ন ধর হারে ॥ ৬। 

সহজে চাতক ন ছাড়য় বরত 

ন বইসে নদি তীরে। 

নব জলধর বরিখণ বিন্ত ন পিয়ে 

তাহেরি নীরে ॥ ৮। 

যদি দৈব বশে অধিক পিয়াস 

পিবয় হেরয় খোর। 

তবন্ত' তোহর নাম স্থমরি 

গলয় শতগুণ লোর ॥ ১০। 
পদকল্প তরু ৷ 

১। আব এখন। 

৫। কালি_-কালীয়। 

৫-৬। শ্রেষ্ঠ চরণ যুগলে যে কালীয় দমন করিল 

এখন সে ভূজঙ্গ ভ্রমে ভুলিয়া ধৃদয়ে হার ধারণ 

করে না। 

৭1, বরত---বত। 

৮1 বরিখন-বরিষণ। তাহেরি_-তাহার। 

নব জলধর বর্ষণ বিন! তাহার (নদীর) জল পান 

করে না। 

৯। পিবয় হেরয় থোর--অল্প পান করিয়া 

(আবার মেঘ ) দেখে। 

তখনও তোর নাম শ্মরণ করিয়া শত গুণ 

তশ্র প্রবাহিত হয়। 

১৪। 

৩৮৬ 

(সথীর উক্তি ) 

জাবে সরস পিয়া বোলএ হুসী | 

তাবে সে বালডু তোঞ্ে পেঅসী ॥ ২। 



বিদ্যাপতি। 

জঞ্জো পএ বোলএ বোল নিঠুর। 
তঞ্ঞে! পুনু সকল পেম জা দূর ॥ ৪ | 

এ সখি অপুরুব রীতি । 

. কঁহার ন দেখিস অইসনি পিরীতি ॥ ৬। 

জে পিতা মান'এ দৌসরি পরান । 

তকরান্ত বচন অইসন অভিমান ॥ ৮। 

সন সিনেহ জে থির উপনাপ। 

কে নহি বস ভো মধুর অলাপ ॥ ১০। 

হটে পরিহর নি দোসহি জানি । 

হসি ন বোলহ মপ্ুরিম দুঈ নানি ॥ ১২ । 

স্তরত নিঠুর মিলি ভজসি ন নাভ । 

কা লাগি বঢ়াবসি পিন উচাত ॥ ১৪ । 
নেপালের প'থি। 

১-২। মাখৎ প্রিয়তম ভাঁসিয়া সরস কথা বলে 

তাবৎ দে বলত তৃই প্রেয়সি । 

৩-৪। ঘর্দি নিষ্ঠুর কথা বলে তাহা তলে সকল 
প্রেম দূরে মায় । 

৫-১1| হে সখি, অপর্ব রীতি, কোথাও এমন 

পিরীতি দেখি না । 

৭-৮। যে প্রিয়তম /তোক্ে) ছিতীয় প্রাণ 

(করিয়া) মানে তাহার কথায় এত অভিমান! 

৯। উপতাপ--পীড়া, সম্তাপ । 

৯-১০ | তেমন শ্গেহ যাহাতে সম্তাপ স্চির 

(নিবৃত্ত) ভয়, কে (তাহার) মধুর আলাপে বশ 

হয় না? 

১১-১২। নিজের দোষ জানিয়াও বলপূর্বক 

পরিতাগ করিতেছ। . হাসিয়া ছইটা মিঈ কথা বল 

না কেন? 

১৩। স্ুরত-_-অত্যন্ত অন্ুযক্ক। 

১৪। বড়াবসি--বাড়াস্। উচ্াহ-_-উৎসাহ। 

১৩-১৪। নিষ্ঠুরে, অত্যন্ত অনুরক্ত নাথের সহিত 

মিলিত হুইয়! তাহাকে ভজন! করিস্ না কেন? 
পিগুনের উৎসাহ কেন বাড়াস্? 

২৩৫ 

৩৮৭ 

(দৃতীর উক্তি) 

গগন মডল উগ কল[নিধি 

কতে নেবারৰি দীঠি। 

জখনে জে রহ তেঁহি গমাইঅ 

জে বহত দীঅ পীঠি ॥ ২। 

সাজনি বড় ধথু উপকার । 

জাহেরি বচনে পরহিত হো৷ 

তাহেরি জিবন সার ॥ ৪ । 

সাধু জন কা পরহিত লাগি 

ন গুন ধন পরাণ । 

রান্ন পিয়াসল চান্দ গরাসএ 

ন হো খীন মলান ॥ ৬। 

নথির জিবন ন থির জউবন 

নথির এতে সসার। 

গেল অবসর পুনু ন পাইঅ 

কিরিতি অমর সার ॥ ৮। 

কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী 

কতএ লঙ্কাপুর বাস। 

কতে হনুমতে সাঅর লীঘল 

কিছু ন গুনু তরাস ॥ ১০। 

জখনে জকর বাঙ্ক বিধাত। 

সব কলা অনুমান । 

অধিক আপদ ধৈরজ করব 

কবি বিদ্ভাপতি-ভান ॥ ১২। 

তালপত্রের পু খি। 

১। মডল--মগুল। উগ--উদয় হয়। নেবা- 

রবি-_নিবারিবে। দীঠিষ্টি। 
২। জখনে-বখন। ,জে-যেমন। রহ-- 

থাকিবে। তেহি--তেমনি। গমাইঅ--কাটাইবে। 



২৩৬ 

জে-_যেমন, যে দিক হইতে। 

পীঠি_পৃষ্ঠ। 

১-২। গগন মগুলে চন্দ্র উদয় হইলে কত দৃষ্টি 

নিবারণ করিবে? যখন যেমন থাকিবে সেইরূপ 

কাটাইবে, যে দিকে! বায়ু) বহিবে সেই দিকে পৃষ্ঠ 

দিবে। (মিথিলায় চলিত কথায় বলে যে দিকে 

বাতাস বহিবে সেই দিকে পিঠ দিবে, অর্থাৎ যখন 

যে অবস্থায় পড়িবে তখন সেইরূপ কাটাইবে )। 

৩. বথ্্-_বস্ত। 
৪ জাহেরি--যাহার । তাঁভেরি---তাহার। 

৩-৪। সজনি, উপকার বড় (সামগ্রী), যাহার 

বচনে পরের হিত হয়, তাহার জীবন সার ( সার্থক )। 

৫1 গুন--গণন! করে। 

৬। পিয়াসল_-পিপাসিত । 
৫-৬। সাধুজন পরের হিতের জঙ্ত ধন প্রাণ 

গণনা করে না, পিপাসিত রান চন্দ্র গ্রাস করে (কিন্তু 

চন্দ্র) ক্ষীণ (অথবা ) ম্লান হয় না। 

৮1 গেল-_গত, অতীত। কিরিতি--কীর্তি। 

অমর সার -অশরত্বের সার। 

৭-৮। জীবন স্থির নয়, যৌবন স্ভির নয়, এই 

বহুত--সবহিবে। 

ংসার স্থির নয়। অতীত্ত অবসর আর পাওয়া ষায় 

না, কীর্তি অমরত্বের সার। 

৯। কতএ-__কোথায়। 

১*। হুনুমতে_-হুনুমান। সাঅর- সাগর । 

লীঘল- _লঙজ্ঘিল। 

৯-১০। কোথায় রাঘব রাজার ঘরণী ( সীতা ), 

কোথায় লঙ্কাপুরে বাস; কোথায় হনুমান সাগর 
লঙ্ঘন করিল, কিছু ত্রাস গণন। করিল না (আশঙ্কাকে 

গ্রাহ্থ করিল না)। 
১১। জখনেস্যখন। জকর--যাহার। বাঙ্ক 

-_বাঁকা, বাম। কলা-_-লীলা। 

১১-১২। যখন যাহার ( পক্ষে ) বিধাতা বাম হয়, 

সকল (তাহার ) লীল! বিবেচনা করিবে । কৰি 

বিস্তাপতি কহে, অধিক আপদে ধৈর্য্য করিবে। 

বিদ্যাপতি। 

৩৮৮ 

(সথখীর উক্তি) 

চাঁদ সুধাসম বচন বিলাস । 

ভল জন ততহি জাএত বিসবাস ॥ ২। 

মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়। 

পিবইতে নীম বাঁক মুহ হোয় ॥ ৪। 

এ সখি স্মুখি বচন স্থন সার । 

সেকি হোইতি ভলি জে মুহ খার ॥ ৬। 

জে জত জৈসন হৃদয় ধর গোএ। 

তকর তৈসন তত গৌরব ভোএ ॥ ৮। 

গৌরব এ সখি ধৈরজ সাধ । 

পন নহি ধরএ সতও অপরাধ ॥ ১০ । 

জে অছ্র হৃদয়া মিলত সমাজ । 

অবসও রহধ আউধি ভই লাজ ॥ ১২। 

কাচ ঘটা অনুগত জন জেম। 

নাগর লখত হৃদয় গত পেম ॥ ১৪। 

মধুর বচন হে সবন্ত তহ সার। 

বিদ্ভাপতি ভন কবিকহার । ১৬। 

তালপত্রের পু'খি। 

১-২। টাদের শুধাসম বচন বিকাশ, ভাল লোক 

তাহাতেই বিশ্বাস করে। 
৩-৪। ভাল মন্দ সকলে বলে, নিম পান করিলে 

মুখ বাকা হয় (তিক্ত সামগ্রী আস্বাদ করিলে মুখ 

বিকৃত হয় )। 

৬। মুহ খার- ছুম্মুখ রমণী, কলহকারিণী। 

৫-৬। হে সাথ সুন্দর, সার কথ শুন, যে নারী 

কলহকারিণী সেকি ভাল হয়? 

৭-৮| যেধেমন (যত) হৃদয়ে গোপন করিয়া 

রাখে, তাহার তেমন গৌরব হয়। 

৯-১০। হে সখি, ধৈর্য সাধনা করিলে গৌরব 

হয়, প্রভুর শত অপরাধ ধরিতে নাই। 



বিদ্কাপতি ৷ 

১২। আঁউধি__উপুড় হইয়া, উল্টাইয়া 

১১-১২। যদি হৃদয়ে মিলনের ইচ্ছা থাকে, (তাহা 

হইলে) অবস্তা লজ্জা উপ্টাঈয়। রভিবে ( লজ্জা গ্রকাশ 

হইবে না )। 

১৩। জেম- ভোজন । 

১৩-১৪। অনুগত্ত বাক্তি কাচ ঘটাতে ভোঁজন 

করে, নাগৰ হাদয়গত প্রম লক্ষা করে ( অন্থগত 

বাক্তিকে যেমন কাচ ঘদীত্তে জলপান করাইলে সে 

বিরক্ত হয় না সেইরূপ প্রেম প্রকাশ না করিলেও 

নাগর হদয়গত প্রেম লক্ষা করে )। 

১৫-১৬। বিদ্বাপতি কবিকভাঁর কঠিতেছে মধুর 

বচন সকলের অপেক্ষা সার ( শেষ্ঠ 

৩৮৪৯ 

( সথীর উদ্ডি ) 

দ্ুরজন দ্ুরনএ পরিনতি মন্দ | 

তা লাগি অবস করিঅ নতি দন্দ ॥ ২। 

হঠে জঞ্ে৷ করবহ সিনেহক ওল | 
ফুটল ফটিক বল কে জোল ॥ ৪। 

সাজনি অপনে মন অবধার। 

নখ ছেদন (ক লাব কুঠার ॥ ৬। 

জতনে রতন প.এ রাখন গো এ! 

তেঁ পরি জে পরবস নহি হোএ ॥ ৮। 

পরগট করব ন স্থুপন্তক দোস। 

রাখব অন্নঅ অপন ভরোস ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি পরিহর ধন্ধ ৷ 

অনুুখন নহি রহ সুপ্ত অন্ববন্ধ ॥ ১২। 

তালপজ্রের পৃ'থি। 

১। ছুরনএ-- ছুর্নয়, দ্রনীতি। পরিনতি--পরি- 

ণাম। 

১২! ছুর্জনের ছর্নীতি মন্দ পরিণাম, সে জন্য 

অবপ্তী বিবাদ করিও ন!। 

২৭ 

৩। করবহু--করিবে। 'ওল--_সীমা, শেষ । 

৪ | ফটল-_-ভাজ। । বলঅ-.বলয়। জোল 

স্পজোড়া দেয়! 

৩-৪। বলপূর্বক যদি স্নেহের শেষ কর (শ্নেহ 

ন্ট কর ), ক্ষটিকের তগ্ন বলয় কে জোড়া দিবে? 

৬। লাব-আনে। 

সজনি, আপনার মনে অবধারণ কর, নখ 

ছেদন করিবার তরে কে কুঠার আনে € 

৮। তে পরি_ -সেই রূপে। 

৭-৮। ধত্রপূর্বক রত সেইরূপে গোপনে রাখিবে 

যাভাতে পরবণ . পরের হস্তগত ) না হয়। 

৯। পরগট-__প্রকট। 

৯-১০ | ন্প্রভৃর দোষ প্রকাশ করিবে না, নিজের 

ভরসায় অনুনয় রক্ষা করবে । 

বি্তাপাত কতিতেছে, সংশয় ত্যাগ কর, 

অনুক্ষণ স্থ প্রঞ্কর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহে না। 

৫৬ 

১১-১২। 

৩৭৬ 

(রাধার ডক্তু ) 

অতি নাগর বোলি সিনেহ বঢ়াওল 
অবসর বুঝলি বড়াই । 

তেলি বড়দ থান ভল দেখিম 

পালব নহি উজিআই ॥ ২। 

দূতী বুঝল তোহর বেবহার । 

নগর সগর ভমি জ্রোহল নাগর 

তভেটল নিছছ গমার ॥ ৪ 

গুপ্জ আনি মুকুতা তোহে গাথল 

কএলহ মন্দি পরিপাটা । 

কঞ্চন চাহি অধিক কএ কএলহ 

কাচ তহ ভেল ঘাটী ॥ ৬। 

সব গুন আগর সব তু সুনল 
তঠেঁ হমে লাওল নেহে। 



২৮ 

ফল কারনে তরু অবলম্বল 

ছাহরি তেল সন্দেহে ॥ ৮। 
তালগঞ্জের পু'ধি ও (নপালের পু খি। 

১। অতি--উত্তম। অবসর--উপযুক্ত সময়। 

বড়াই-_মহত্ব। 
২। বড়দ--বলদ। থান__-গোয়াল ঘর। পার্লব 

পালস্ক | উ্জিয়াই-_-শোভা পায়। 

১-২। উত্তম নাগর বলিয়। স্নেহ বাড়ালাম, 

উপযুক্ত সময়ে (তাভার ) মহত্ব ধঝিলাম। কলুর 

বলদের ( পক্ষে ) গোয়াল ঘর ভাল দেখায়, পালক্ক 

শোভা পায় না। 

৪1 সগর-_-সমস্ত। জোহল- খুঁজিলি। ভেটল 

স্মিলিল, পাঈলি। নিচছ--নিছক, সম্পর্ণ । গমার 

গ্রামবাসী মুর্খ। 

৩-৪। দূতি, তোর বাবহার বুঝিলাম, সমস্ত নগর 

ভ্রম করিয়া! নাগর খুঁজিলি, একেবারে মূর্থ পাইলি। 
৫ কএলহ--কৰিলি। মন্দি-_মন্দ, কুৎসিত। 

পরিপাটা--অনুক্রম, শুঙ্খলা । 
৬। চাহি-- চাহিয়া, অপেক্ষা । কয়-_-করিয়!। 

তহ-_হঈতে। ঘাটা-..নিরুষ্ট, স্বল্পমূল্য। 

৫-৬। গুগ্া। আনিয়া তুই মুক্তার সঙ্গে গীথিলি, 

মন্দ অনুক্রম করিলি। কাঞ্চনের অপেক্ষা অধিক 

করিয়৷ বলিলি, কাচেরও অপেক্ষা নিরুষ্ট হইল । 

৭। সব তহ-_নকলের হইতে, সকলের নিকট। 

লাওল-_ঘটাইলাম। 

৮। অবলম্বল- অবলম্বন করিলাম । ছাহুরি-_ 

ছায়া । 

৭-৮। সকলের নিকট গুনিলাম সকল গুণে 

শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটনা করিলাম, ফলের 

জন্ত তরু অবলম্বন করিলাম, ছায়ারও সন্দেহ 

হইল। 

বিস্তাপতি। 

৩৯১ 

( রাধার উক্তি) 

হৃদয় কুন্ুম সম মধুরিম বানী । 

নিঅর অএলাহু তৃঅ স্থুপুরুষ জানী ॥ ২। 

অবে ককে জতন করহু ইণি লাগী। 

কঞ্জোন মুণ্ডধি আলিঙ্গতি আগী ॥ ৪। 

চল চল দুতী কা বৌলব লাজে। 

পুনু পুনু জন্ম আবহ অইসন কাজে ॥ ৬। 

নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ । 

অবল! মারন জান উপাঈ ॥ ৮। 

দিঢ আসা দএ মন বিঘটাবে। 

গেলে অচিরহি লাঘব পাবে ॥ ১০ । 

ভনই বিদ্ভাপতি ুনহ সয়ানী । 

নাগর লাঘব ন করি জানী ॥ ১২ । 

নেপালের পু খি। 

১-২। হৃদয় কু্নম তুলা, বাণী মধুর, তোমার 

নিকটে সুপুরুষ জানিয়া আসিয়াছিলাম। 

৩-৪। এখন কেন ইহার ( পুনর্মিলনের ) জন্ 

যত্ব করিতেচ? কোন মগ্ধা অগ্নিকে আলিঙ্গন 

করিবে? 

৫-৬। যাও যাও দৃতি, লজ্জায় কি বলিব, বার 

বার ষেন এমন কাজে আসিও ন!। 

৭-৮। নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জাগাইয়া অবলা মারি- 

বার উপায় জানে। 

৯। দিট-দুট়। বিঘটাবে-ব্যাঘাত জন্মায়, 

দ্বপরীত রূপ করিয়া দেয়। 

১-১০। দৃঢ় আশা দিয়! মন বিপরীত রূপ করিয়া 

দেয়, গেলে শীঘ্রই লাঘব পাইতে হয়। 

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গুন চতুয়ে, 

নাগর জানিয়া লাঘব করে না। 



বিগ্ভাপতি। 

৩৯২ 

( সথীর প্রতি রাধার উক্তি) 

হরি পরসঙ্গ ন কর মঝু আগে । 

হম নহি নায়রি ভয়া মাধব লাগে ॥ ২। 

যকর মরমে বৈসয় বরনারী 

তা সঞ্জে পিরীতি দিবস দুই চারি ॥ ৪। 
পহিলহি ন বুঝল এত সব বোল । 

রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল ॥ ৬। 

আন ভাবইতে বিহি আন ফল দেল । 

হার ভরমে ভূজঙগম ভেল ॥ ৮। 

এ সখি এ সখি যব রভ' জীব । 

হরি দিগে চাতি পানি নভি পীব ॥ ১০ । 

হম জঞ্ঞে। জানিতঞ্ে কানুক রীত। 

তব কিয় তা সঞ্েো বাঁপয় চীত ॥ ১২। 

হ্রিণী জানয় ভল কুটুন্দ বিবাধ। 

তবন্ধ' ব্যাধক গীত শুনইত করু সাধ ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্ভাপতি শুন বরনারি। 

পানি পিয়ে কিয় জাতি বিচারি ॥ ১৬। 

১। পরসঙ্গ--প্রসঞ্গ । মঝু আগে- আমার 

সাক্ষাতে। 

২। ভয়া-_-ভই, হই। মাধব লাগে মাধবের 

জন্য । 

১-২। আমারসাক্ষাতে হাঁরর প্রসঙ্গ কারও ন' 

(তাঙ্থার কথা আমাকে বলিও না ); আম মাধবের 

তরে নাগরী হই নাই। 

৩-৪। যাহার মর্মে শ্রেষ্ঠনারী বসে (বাস করে ) 

তাহার সহিত কি ছুই চারি 1দবসের গ্রীতি ; (যদি 

মাধব আমাকে শ্রেষ্ঠনারী জানিয়। আমার প্রতি তাহার 

হৃদয়ে সেরূপ অনুরাগ হইত তাহা হইলে কি ছুই চারি 
দিনে আমাকে ভূলিতে পারিত )? 

৫€। বোশ--কথা। 

৬। ভোল-_ ভোর, ভূল। 

২৩৯ 

৫-৬।, প্রথমে এ সকল কথা বুঝি নাই, রূপ 
দেখিয়। ভূলে পড়িয়া গেলাম ( ভুলিয়া গেলাম )। 

৭-৮। অন্ত ভাবিতে (বিধি অন্ত ফল দিল ( ভাবি- 

লাম এক, বিধাত1 ফল দিল আর) ; এর ভ্রমে ভু 

হইল (হার মনে করিয়া! মাধবকে কে ধারণ করিয়া- 

ছিলাম, সে ভুজঙ্গ হইয়া! আমার বক্ষে দংশন করিল )। 

৯-১০ । হে সি, হে সাঁখ, যদি প্রাণ থাকে 

(যদি এত যন্ত্রণা পাইয়াও জীবন না যায়) (তাহ! 

হইলে) ঠাঁরর 1দকে চাহিয়া জল ( পথ্যন্ত ) পান 
করিব না। 

১১-১৬। কানাইয়ের রীতি (স্বভাব) ষদ্দি আমি 

জানিতাম তবে 1ক তাহার সহিত চত্ত বাধিতাম 
(তাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইতাম )% 

১৩। বিবাধ-_বন্ধন, নিগ্রহ। 

১৩-১৮। হৃরিণী (ব্যাধের হন্ডে) কুটুম্বের (অপর 

হরিণীর ) নিগ্রহ জানে, তথাপি ব্যাধের গীত গুনিতে 

সাধ করে। (মাধব অপর রমণীকে যগ্রণা দিয়াছে 

জানিয়াও তাহা চাটুবাক্যে আমি তাহার প্রাতি 

অনুরক্ত হহয়াছ। 

১৫-১৬। বিপ্তাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশরেষ্ঠ, 
জল খাইয়া (তাহার পর) কেন জাতি বিচার 

করিতেছ ? (মাধবের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়া এখন 

সে ভাল ক মন্দ সে বিচার করিয়া কি হইবে )? 

৩৯৩ 

(রাধার উক্তি )। 

সখি হে বুঝল কাহ্ন গোআরে । 

পিতড়ক টার কাজ দু কওন লহ 

উপর চকমক সারে ॥ ২। 

হম তৌ কএল মন গেলহি হোয়ত ভল 

হম ছল স্থপুরুখ ভানে। 

তোহরে বচন সখি কএল আখি দেখি 

অমিয় ভরমে বিষ.পানে ॥ ৪ 



২৪০ 

পস্থুক সঙ্গে ছুনি জনম গমাওল " 

সে কি বুঝথি রতিরঙে । 

মধু যামিনী মোরি আক্তে নিফলে গেলি 

গোপ গমারক সঙ্গে 7 ৬। 

তোহরে বচনে কূপ ধস জোরল 

তেঁ হমে গেলিন অবাটে। 

চন্দন ভরমে সিমর আলিঙ্গল 

সালি রহল হিয় কাটে ॥ ৮। 

ভনই বিদ্াপতি হরি বন্তবল্পভ 

কয়ল বন্তত অপমানে । 

রাজ সিবসিংত রূপনরায়ন 

লখিমাপতি রস জানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পু খি। 

ধনছীমালব ছন্দ । ২০ হইতে ২৭ মাত্রা । 

১1 গোআর.গোপ, গয়লা। ২। পিতড়ক 

-_পিস্তল। টার- তাড়,5স্তের এক প্রকার অলঙ্কার । 

লহ-_সাজে। 

১-২। সথি,বুঝিলাম কানাই গোপ, (দ্বণাবাঞ্জক ), 

পিতলের তাড় কোন কাজে শোভা পায়, উপরে 

চকমক সার। (বঙ্গদেশে প্রচলিত পদে পিতড়ক 

টাড় এই ছুইটা শব্ধ পিতল কাটারি হইয়া গিয়াছে )। 

৩। ভল--ফল (পাঠীস্তর)। ছল-_ছিল। 

ভানে--জ্ঞান, ভ্রম । 

৩-৪। আমি মনে কারিয়াছিলাম গেলেই ভাল 

হইবে, আমার জ্ঞান ছিল (কানান) নুপুরুষ। সখি, 

তোর কথায় চক্ষে ধোঁখয়া অমৃত "মে বয পান 

করিলাম। 

৫। হভুনি-_-উনি, সে। 

৬। নিফলে-__নিক্ষল। 

€-৬। পণুর সঙ্গে সে জন্ম কাটাইল, সে রতিরঙ্গ 

কি বুঝিবে? আজ মুড় গোপের সঙ্গে মধুযামিনী 
আমার পক্ষে নিষ্ষল গেল। 

গমাওল-_কাটাইল। 

বিগ্ভাপতি। 

৭। ধস জোরল-_ লাফ দিয়া পড়িলাম। তেঁ_ 

সেই জন্ত। অবাটে-_অপথে। 

৮। সিমর- শিমুল। সালি-_বিদ্ধ হইয়া । 

৭-৮। তোর কথায় আমি কৃপে লাফাইয়া 
পড়িলাম। সেই জন্ত ( তাভাতে ) অপথে গেলাম) 

চন্দন দমে শিমুল আলিঙ্গন করিলাম, হ্দয়ে কণ্টক 

বিদ্ধ হইয়! পহিল। 

৯। বনহুবল্লভ-_বছু নারীর বল্লভ (এই শব্ধ 

জয়দেবে অনেক স্থানে পাওয়া যায়)। 

বিগ্তাপতি কহিতেছে, হরি বহুবল্লভ, 

অত্যন্ত অপমান করিল। লাখমাপতি রাজ! শিবসিংহ 

বূপনারায়ণ রস জানে। 

বঙ্গদেশে এই পদ পারবন্তিত হইয়াছে । ভিতা 

নিননরূপ £- 

ভনষ্ট বিদ্তাপতি স্ুনহ জউবতি 

সে থির নঙ গমারে। 

তু গমারিনি সঙ্জে অঠীরিনি 

তে হরি ন কর প্ুচ্ছারে॥ 

বিগ্তাপতি কহিতেছে, শুন যুধতি, সে স্থির, মুঢ় 

নয়, তুমি মুঢ়া, স্বভাবতঃ গোয়ালিনী, সেই জন্ হরি 

তোমায় জিজ্ঞাসা করে নাই। 

৯-১০ | 

ও 

৩৯৪ 

(রাধার উক্ত ) 

সে বর সঠগুণ গুরুগন গুরুতর 

অছু গুন জলনিধি সার! 

হম অবল! জাতি তাহি ছুখ মতি 

কইসে পাইঅ পার ॥ ২। 

সজনি অরু কত কর পরলাপ। 

সে মধু জইসন করলহি অপমান 

সে বড় হৃদয়ক তাপ ॥ ৪। 

জে বর নারি সার করি লেল 



বিদ্তাপতি। 

সে পদ সেবউ আনন্দে। 

তকর লাগি জাগি দিন রোঅউ 

গীবউ সে মকরন্দে ॥ ৬। 

তাহি লাগি অনপানি সব তেজউ 

জপ করু তকর নাম। 

চম্পতি পতি কহু সেহে জুবতি বর 

গাবউ তন্ত্র গুনগাম ॥ ৮। 
কীর্তনানন্দ। 

১। সে শঠের গুণে শ্রেষ্ঠ, গুরুগণ গুকতর 

(বিরক্ত), (এই ছুই) গণনায় সমুদ্র তুল্য হইয়াছে। 

২। কইসে পাইঅ পার--কেমন করিয়া পার 

পাইব ? 
৩। অরু--আর। পরলাপ-প্রলাপ। 

৪। জইসন--যেমন। 

৫। সে পদ সেবউ আনন্দে--তাহার পদ 

আননে সেবা করুক । 

৬। তকর-_তাহার। রোঅউ-_-রোদন করুক। 

পীবউ--পান করুক! 
৭। অনপানি-_ অন্নজল। তেজউ-_ত্যাগ 

করুক। 

৮। চল্পতি পতি-_বিদ্তাপতি। গাবউ তনু 

গুন গাম_ তাহার গুণগ্রাম গান করুক। 

৩৯৫ 

(রাধার উক্তি ) 

মধু সম বচন কুলিস সম মানস 

প্রথমহি জানি ন ভেলা। 

অপন চতুরপন পিস্থুন হাথ দেল 

গরুঅ গরব হুর গেলা ॥ ২। 

সখি হে মন্দ পেম পরিনাম! । 

বড় কএ জীবন কএল পরাধিন 

নছি উপচর এক ঠাম! ॥ ৪। 

২৪১ 

ঝাঁপল কৃপ দেখছি নহি পারল 
আরতি চললন্ ধাই। 

তখনুক লঘু গুরু কিছু নহি গুনলে 

আবে পচতাবকে জাই ॥ ৬। 

এত দিন অছলানহছু আন ভানে হমে 

আবে বুঝল অবগাহি। 

অপন মুর অপনে হমে টাছল 

দোখ দেব গএ কাহি ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুন বর জউবতি 

চিতে নহি গনব আনে । 

পেমক কারন জিউ উপেখিয় 

জগজন কে নহি জানে ॥ ১০ । 

তালপত্রের পু খি। 

১। জানি ন ভেলা__জান! হইল না, জানিভাম 

না। 

২। গরব- গর্ব । 

১-২। মধু সম বচন বজ্র গ্ভায় মানস প্রথমে 

জানিতাম না, আপনার চতুরপণ! খলের হাতে দিলাম, 

গুরু গর্ব দূরে গেল। 
৩। বড় কএ__-বড় মনে করিয়া। উপচর-- 

শাস্তি। ঠামা-_ঠাই। 

৩-৪। হে সখি, প্রেমের পরিণাম মন্দা, বড় মনে 

করিয়! ( মাধবকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ) জীবন 

পরাধীন (তাহার অধীন করিলাম ), ( তাহাতে ) 
কোথাও শাস্তি নাই। 

৫ | ঝাপল--ঢাকা। ধাই-_ধাইয়। 

৬। গুনলে-_গণন! করিলাম, বিচার করিলাম । 

পচতাবকে--গশ্চাত্তাপ। | 
৫-৬। ঢাক! কূপ দেখিতে পাই নাই, বেগে 

ধাবিত হুইয়া চলিলাম, তখন ভাল মন্দ (লঘু গুরু ) 
কিছু বিচার করিলাম না, এখন পশ্চাত্তাপ হইতেছে 
(বাই)। | 



২৪২ 

৭। অছলাহু-_ছিলাম। ভান--জ্ঞান। অব- 

গাহি-_অস্তঃপ্রবেশ করিয়া, উত্তম রূপে । 

৮। মুর_সূল। চাছল-_-কাটিলাম । গঞএ__ 
গিয়া । কাহি-_কাহাকে । 

৭-৮। এতর্দিন আমি অন্ত জ্ঞানে ছিলাম, এখন 

উত্তম রূপে বুঝিয়াছি। আপনার মূল আমি আপনি 

কাটিয়াছি, এখন গিয়৷ কাহার দোষ দিব ? 

৯-১*। বিষ্ভাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, 
মনে অন্ত বিবেচনা! করিও না, জগতের লোক কে না 

জানে প্রেমের কারণ জীবন উপেক্ষা করিবে? 

বঙ্গদেশে এই পদের পাঠে ও অর্থে অনেক বিরুতি 

হইয়াছে। 

(রাধার উক্তি) 

পহিলহি চান্দ কল! দেল আনি। 

ঝাপল শৈল শিখর এক পানি ॥ ২। 
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল। 

বাসি কুস্থম কিএ গাঁথয় মাল ॥ ৪। 

ন বোলহ সজনি ন বোলহ আন। 

কী ফল অছয় ভেটব কান ॥ ৬। 

অন্তর বাহির সম নহ রীতি । 

পানি তৈল নহ নিবিড় পিরীতি ॥ ৮। 
হিয় সম কুলিস বচন মধুধার । 

বিষ ঘট উপর দুধ উপহার ॥ ১০। 

চাতুরি বেচহ গাহক ঠাম। 

গোপত পেম স্থুখ ইহ পরিনাম ॥ ১২। 

তু কি নজানসি কি বোলব তোয়। 

বিষ্ভাপতি কহ সমুচিত হোয় ॥ ১৪। 
পদকল্পতর ও কার্তনানন্দ। 

১। চান্দ কলা-_-চজ। প্রথমেই চাদ (হাতে ) 

আনিয়! দিল। 

বিদ্ভাপতি। 

২। এক হস্তে শৈল শিখর ঢাকিল ( পয়োধরে 

হস্ত দিল )। 

৪। বাসি কুম্থমে কি মালা গাথে ? 

৬। কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া কি হইবে? 

৮। জলে ও তৈলে গাঢ় গ্লীতি নয়। 

১*। বিষপূর্ণ ঘট উপরে ছুধের উপঢটৌকন। 
১১-১২। গ্রাহকের নিকট চাতুরী বিক্রয় করিবে 

( উত্তম পুরুষ দেখিয়া! প্রেম করিবে )। গুপ্ত প্রেমের 

এই পরিণাম। 

এই পর্দের ৪ণিতায় জ্ঞানদাসের নাম আছে, কিন্ত 

ইহা স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির রচনা । বিদ্যাপতির আরও 

কয়েকটি পদে জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। এই 

পদের অনুরূপ অপর পদ মিথিলায় গ্রচলিত আছে। 

৩৯১৭ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রেমক গুণ কহই সবকোই। 

যে প্রেমে কুলবতি কুলটা হোই ॥ ২। 
হম যদি জানিএ পিরীতি দুরস্ত। 

তব কিয়ে যাওব পাপক অন্ত ॥ ৪। 

অব সব বিষসম লাগয় মোই। 

হরি হরি পিরীতি করয় জন্ম কোই ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি কহ শুন বরনারি। 

পানি পিয়ে পাছে জাতি বিচারি ॥ ৮। 

১। সবকোই-_সকলে। 

১-২। সকলেই প্রেমের গুণ ( প্রশংসা! ) কছে, 

যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হয় (এই কথা শ্লেধাত্বক )। 

৩। হুরস্ত-_দূর্বত্ত। 

$। তাহা হইলে পাঁপের (পিরীতি পাপের) 

সীমায় কেন যাইব? 
৬। করয় জগ্গু কোই-্কেহ না করে। 



বিদ্যাপতি। 

৮। জল খাইয়া পরে জাতের বিচার করিতেছ ? 

(পিরীতি করিয়া এখন পিরীতির দোষ দেখিলে কি 

হইবে )? 

৩৯৮ 

( দৃতীর উক্তি ) 
দূতিক বচন ন শুনল রাহী । 

আপন মনহি বিচারল তাহী ॥ ২। 

কাহ্ু,ক তৃণ কেশ ধরু তস্থ আগে । 

তবু স্থৃধামুখি নহি অনুরাগে ॥ ৪ | 

কত কত বিনতি কয় কহ বানী । 

মানিনি চরণে পসারল পানী ॥ ৬। 

সৃন্দরি দূর কর অসময় মান । 

ইহ স্থখ সময় মিলল বর কান ॥ ৮। 

তেজি নাগর ও সুখ পুঞ্রে। 

তুয় লাগি লুঠই কেলি নিকুঞ্জে ॥ ১০। 
খেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম। 

ইহ স্তুখ জানি সময় অনুপাম ॥ ১২। 

পদকল্পতরু। 
১। রাহী-রাঁধা। - 

২। তাহী-তাহা। 

৩। তসু--্তশ্ত, তাহার । 

১১। খেম-_ক্ষমা কর। ঠাম- ঠাই, স্থান। 

৩৯৪৯ 

(দূতীর উক্তি) 

শুন মাধব রাধা সোয়াধিনি ভেল। 

যতনহি কত পরকার বুঝাওল 

তইও মতি নহি দেল ॥ ২। 

তোহর নাম শুনয় যব সুন্দরি 

শ্রবণ মুদই দুই পানি। 

২৪৩ 

তোহর পিরীতি যে নব নব মানয় 

সে পুছয় অব ন বানি ॥ ৪। 

তোহর কেশ, কুস্তুম, তৃণ তাম্ধুল, 

ধয়লন্ত রাহিক আগে । 

কোপে কমলমুখি পলটি ন হেরল 

বৈসলি বিমুখ বিরাগে ॥ ৬। 

এহন বুঝি কুলিশ সার তম অন্তর 

কৈসে মিটায়ব মান। 

বিষ্ভাপতি কহ বচন অব সমুচিত 

মাপে সিধারহ কান ॥ ৮। 

১। সোয়াধিনি--স্বাধীনা, আর তোমার অধীন, 

তোমাতে অনুরক্ক নাই । 

২। কত প্রকার যর পূর্বক বুঝাইলাম, তবু 

ধনী ( আমার কথায় ) উত্তর দিল না। 

৩-৪। তোমার নাম যদি গুনে (তাহা হইলে) 

ঢুই হস্তে কর্ণ রোধ করে। যে তোমার প্রীতি নৃতন 
নৃতন করিয়া মানিত সে এখন (তোমার কথা) 

জিজ্ঞাসা করে না । 

৫-৬। তোমার কেশ ( পদতলে কেশ মুণ্ডন 

করিবার চিহ্ন), কুস্থম (উপহার স্বপূপ), তৃণ 

(অপরাধ স্বীকার পূর্ববে দস্তে ভূণ ধারণের চিহ্ন ), 

তান্ুল (অন্ুরাগের উপহার) রাইর সন্মুখে রাখিলাম 

কমলমুখী কোপে ফিরিয়া! চাহিল না, বিরাগে মুখ 

ফিরাইয়! বসিল। 

৮। সিধারহ--গমন কর, যাও; ( পধারো-_ 

আইস 5 সিধারো!--যাও ; হিন্দী ) । 

৭-৮। মনে হয় তাহার হৃদয় বজ্জসার ( সেইরূপ 

কঠিন)। মান কেমন করিয়া মিটাইবে? বিদ্তাপতি 

এখন সমুচিত বচন কহে, ( ছে) কানাই, আপনি 
যাও, (তুমি আপনি গিয়া রাধার মান ভগ্জন ক্র)। 

পদকল্পলতিকায় এই পৰ্দ গোবিন্দদাসের রচিত 

বলিয়! প্রকাশিত হইয়াছে। ' ভণিততা-_ 



২৪৪ 

গৌবিদ্দদীস কহ অন্তরে বুঝহ 

আপে সিধারহ কান। 

০ পাশা ৩ 

৪০৪ 

( দ্বৃতীর উক্তি) 

গেলাহু পুরুব পেমে উতরো! ন দেই। 

দাহিন বচন বাম কই লেই ॥ ২। 

এ হরি রস দয় রুসলি রমনী । 

হম তহ ন আউতি কুঞ্জরগমনী ॥ &। 
গইয়ে মনাঁবহ রহও সমাজে । 

সব তহ বড় থিক আঁখিক লাজে ॥ ৬। 

জে কিছু কহলক সে অছি লেলে। 
ভল কয় বুঝব অপনহি গেলে ॥ ৮। 

ভনই বিস্ভাপতি নারী সোভাবে। 

বিস্তাপতি। 

&-৬। গিয়া সাধ্য সাধন! কর, নিকটে থাক, সব 

চেয়ে চক্ষুলজ্জা বড় (তুমি সর্বদ নিকটে থাকিলে 

তাহার চক্ষুলজ্জ! হইবে, মান ভাঙ্গিতে পারে )। 

৭। কহলক_-কহিল। অছি লেলে-সলইয়! 

আছি, অর্থাৎ আমি জানি, আমার মনেই আছে। 

৮। ভল কয়-_-ভাল করিয়!। 

৭-৮। যাহা কিছু কহিল তাহা! লইয়া রহিয়াছি 
(আমিই জানি ), নিজে গেলে ভাল করিয়া বুঝিতে 

পারিবে। 

৯। সোভাব-_শ্বভাব। 

১৯। পুনমত-্পুণ্যবান । 

৯-১০। বিদ্ভাপতি কছিতেছে, নারীর ( এইরূপ ) 

স্বভাব, রুষ্টা রমণীকে পুণাবান পুনরায় প্রাপ্ত হয় । 

৪৬১ 

(দৃতীর উক্তি ) রুসলি রমনি পুনু পুনমত পাবে ॥ ১৪। 
রাগতরঙ্গিণী। 

১। গেলীাহু--গমন করিলাম । উতরো-_ 

উত্তরও । 

২। দাহিন--দক্ষিণ, অনুকূল । কই-_করিয়। 

১-২। পূর্ব প্রেমের (কথা বলিতে ) গমন 

করিলাম, উত্তর দেয় না, অনুকূল বচন প্রতিকূল 

করিয়া গ্রহণ করে (ভাল বলিলে মন্দ বুঝে )। 

৩। রস দয়--রস দিয়া, প্রেম দেখাইয়া । 

৪1 তছ--হুইতে। আউতি-_আসিবে। 

৩-৪। হে হরি, প্রেম দেখাইয়া রমণী রাগ 

করিয়াছে ( প্রেমে সে মানিনী ), গজগামিনী আম! 

হইতে আলিবে না ( আমি তাহাকে আনিতে পারিব 
না)। 

৫€। গইয়ে--গিয়া। মনাবহ--মানাও, সাধ্য 

সাধনা কয়। সমাজে- নিকটে । 

৬1 থিক- হয়। 

মাধব দুর্জয় মানিনি মানি। 

বিপরিত চরিত পেখি চকিত ভেল 
ন পুছল আধ বানি ॥ ২। 

তুয় রুপ সাম আখর নহি স্থনত 

তুয় রুপ রিপু সম মানি। 

তুয় জন সঞ্ঞে সম্তাস ন করই 

কইসে মিলায়ব আনি ॥ ৪। 

নিল বসন বর কীচক চুরি কর 
পৌতিক মাল উতারি। 

করিরদ চুরি কর মোতি মাল বর 

পহিরন অরুনিম সারি ॥ ৬। 

অসিত চিত্র উর পর ছল 
মেটল মলয়জ দেই লগাই। 

স্বগমদ তিলক ধোই দৃগঞ্চল 

কচ মুখ সঞ্ো লএ ছপাই ॥৮। 



বিদ্যাপতি। 

এক তিল ছল চারু চিবুক পর 

নিন্দি মধুপস্থৃত সাম! । 

তৃণ অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জল 

তাহি ছপাওল রাম! ॥ ১৪০। 

জলধর দেখি চন্দ্রাতপ বঝাঁপল 
সামরি সখি নহি পাস। 

তমাল তরুগন চুনে লেপল 

শিখি পিক দূরে নিবাস ॥ ১২। 

মধুকর ডরে ধনি চম্পক তরুতল 

লোচন জল ভরি পুর । 

সামর চিকুর হেরি মুকুর পটকল 
টুটি ভৈ গেল সত চুর ॥ ১৪। 

তুয় গুন গাম কহ এক স্থক পণ্ডিত 

শুনিতহি উঠত রোসাই। 

পিঞ্জর ঝটকি ফটাক পর পটকত 
ধাএ ধয়ল তহি জাই ॥ ১৬। 

মের সম মান কোপ স্থুমের সম 

দেখি ভেল রেণু সমান। 
কবি চম্পতি কহ রাহি মনাইতে 

আপ সিধারহ কান ॥ ১৮। 
পদকল্পতরু ও কীত্নানন্দ । 

১। মানি- জানি, শ্বীকার করি। 

২। ভেল--হইলাম। 

৩। মানি-_মানে। 

& | পৌতিক-_পেরোজ, পীতবর্ণ রত্ন বিশেষ। 

৫-৬। স্ন্দর নীল বসন, হাতের (রুষ্ণবর্ণ) 

কাচের চুড়ী, পেরোজের মালা খুলিয়া ফেলিল। 
হস্তীদন্তের চূড়ী হাতে (পরিল), সুন্দর যুক্তার মালা 
( পরিল ), লোহিত সাড়ী পরিধান করিল। 

৭-৮। বক্ষের উপর কৃষ্ণবর্ণ চিত্র ছিল, চন্দন 

লাগাইয়া! দিয়া মিটাইল। মুগমদের তিলক, চক্ষুর 

২৪৫ 

প্রান্ত (কজ্জল) খুইয়া ফেলিল। মুখ হইতে কেশ 
সরাইয়৷ ঢাঁকিল। 

৯। মধুপস্থত-_ভ্রমরশিণ্ড। সামা-__কৃষ্ণবর্ণ। 

৯-১*। চারু চিবুকের উপর ভ্রমরশিগুনিন্দিত 

রুষ্ণবর্ণ একটি তিল ছিল, তৃণের অগ্রে চন্দন লইয়া 

রঞ্জিত করিয়া সুন্দরী তাহাকে ঢাকিল। 
১১। ঝাঁপল___ঢাকিল। সামরি--শ্যামবর্ণ। 

১২। শিখি-__শিখী, ময়ূর | 

১৪। পটকল--আছাড়িয়া ফেলিল। 

১৫। সবক পণ্ডিত-স্ফুটবাক শ্ুকপক্ষী। 

রোসাই- রাগিয়া। 
১৬। ঝটকি-_ছুড়িয়া, আছাড়িয়া। ফটাক-_ 

স্কটিক নির্মিত গৃহতল । ধাএ ধয়ল তহি জাই-_- 

দৌড়িয়। গিয়! তাহাকে ধরিলাম। 

১৭। দেখি ভেল রেণু সমান- দেখিয়া ধূলার 

সমান হইয়! গেলাম 

১৮। কবি চম্পতি-_ বিগ্তাপতি; মিথিলার একটা 

অসম্পূর্ণ পদে “কৃবি চল্পই” পাওয়া গিয়াছে। 

মনাইতে--সাত্বন। করিতে, মান ভাঙ্গিতে । সিধারহ-_ 

যাও। কবি চম্পতি কহে, কানাই, রাইর মান 

ভাঙ্গিতে স্বয়ং যাও। 

৪৬২ 

(দূতীর উক্তি) 

নহি কিছু পুছলি রহলি ধনি বইসি 

নই সেও আইলি বাহরে । 

পরম বিরুহি ভএ নহি নহি নহি কএ 

গেলি ছুর কএ মোর করে ॥ ২। 

মাধব কহ ককে রুসলি রমণী । 

কতে জতনে পেঅসি পরিবোধলি 

ন ভেলি নিঅরেও আনী ॥ ৪। 



২৪৬ 

গোর কলেবর তন্তু মুখ সসধর 

রোসে অনরুচি ভেলা । 

রুপ দরসন ছলে জনি নব রতোপলে 
কামে কনক বলি দেলা ॥ ৬। 

নয়ন নীর ধারে জনি টুটল হারে 

কুচ গিরি পহরি পরলা । 

কনক কলস করু মদনে অমিঞ ভরু 

অধিক কি উভরি পললা ॥ ৮। 
নেপালের পু'খি। 

১। সেও সে। ২। বিরুহি-_.বিরোধী। 

ভএ_হইয়া। কএ করিয়া । 

১-২। ধনী বসিয়৷ রহিল, কিছু জিজ্ঞাস! করিল 

না, (আমাকে দেখিয়!) বাহিরে আসিল না। 

অত্যন্ত বিরোধী (কুদ্ধ) হইয়া, নানান! করিয়া 

বেলিয়া) আমার হাত দুর করিয়া গেল (ঠেলিয়! 

দিল) 

৩। ককে--কেন। ৪। 

প্রবোধ দিলাম । আনী- আনা । 

৩-৪। মাধব, রমণী কেন রোষ করিল, বল। 

কত যত্ব করিয়া (তোমার) প্রেরদীকে প্রবোধ দিলাম 

নিকটেও আনা হইল না (আমার নিকটেও আমিল 

না)। 

৫1 অনরুচি--অন্য শোভা । ৬। বলি--বলী। 

৫-৬। তাহার গৌরবর্ণ কলেবর (ও) মুখচন্দ্র রোষে 
অন্ত শোভ| (প্রাপ্ত) হইল, যেন রূপ দেখিবার ছলে 

কনক লতায় (দেহে) কাম নব রক্তোৎপল (রোবযুক্ত 

মুখ) দিল (ফুটাইল)। 
৭। পহরি- প্রত হইয়া, আছাড়িয়।। 

৮। উভরি--উদ্বেলিত হইয়া, উবৃছিয়া। পললা-_ 

পড়িল। 

৭-৮। নয়নের অশ্রধার! যেন ছিন্ন হার কুচপর্বতে 

আছাড়িয়! পড়িল। কনক কলস করিয়! মদন অমৃত 

পূর্ণ করিল, অধিক কি উদ্বেলিত হইয়! পড়িল ? 

পরিবোধলি-- 

বিদ্যাপতি। 

স্থিতাঃ ক্ষণং পঙ্ষং্তাড়িতাধরাঃ 

পয়োধরোৎযেধ নিপাত চুণিতাঃ। 
বলীষু তন্তাঃ স্থলিতাঃ প্রপেদিরে 

ক্রমেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥ 

কুমারসম্ভব। 

৪০৩ 

( দৃততীর উক্তি ) 
গগনক চাদ হাত ধরি দেল 

কত সমুঝায়ল নীত। 

জত কিছু কহল সবনু এসন তেল 

চিত পুতরি সম রীত ॥ ২। 

মাধব বোধ ন মানয় রাহি । 

বুঝইতে অবুঝ অবুঝ মানিয় 

কতএ বুঝাওব তাহি ॥ &। 

তোহর মধুর গুন কত পয় অলাপল 

সবন্ত কঠিন কয় মান। 

জৈসন তুহিন বরিখে রজনিকর 
কমলিনি ন সহ পরান ॥ ৬। 

কীর্তনানঙ্গ | 

১-২। গগনের চাদ হাতে ধরিয়! দিলাম, কত 

নীতিকথা বুঝাইলাম) যত কিছু কহিলাম সব এরূপ 
হইল (যেন) চিত্রিত পুভ্তলীর সমান রীতি (আমার 

কথায় কোন কথা! কহিল না, চিত্রিত পৃত্তলীর সভায় 

স্থির হইয়া রহিল)। 

৩। বোধ-_প্রবোধ। মানয়--মানে। 

৪। অবুঝকে বুঝাইতে (নিজেকে) অবুঝ মনে 

হয়, কোথায় (কেমন করিয়া) তাহাকে বুঝাইব ? 

&। অলাপল---আলাপ করিলাম, কহিলাম। 

মান--মানে, মনে করে। 

৬। যেমন চত্র হিমবৃদ্তি করিলে কমলিনীর 

প্রাণে সছে ন।। 



বি্যাপতি। 

৪৬৪ 

(মাধবের উক্তি) 

সজনি ন বুঝিয় ই মধু ভাগ। 

আকুল চিত মঝু তাহি সজাগ ॥ ২। 

বচন নিজ কই ন বোলয় রাহি:। 

মোয় জীবন বিন ন বোলহি তাহি ॥ ৪। 

মধু পরসঙ্গে সে ন দয় কনি। 

সেহ বিনু মঝু মুখ ন ফুরয় আন ॥ ৬। 

সমধান চাহি ন হোয় সমধান। 

তে অতিরেক হানয় পচবান ॥ ৮। 

কহ কবিশেখর মন কর ঘীর ৷ 

সহজহি নায়রি ভাব গভীর ॥ ১০। 
পদকল্পতকু | 

২। সজাগ-_-জাগ্রত, স্থির । 

৩। নিজ কই--আপনার (লোক মনে) করিয়া। 

৪। আমি তাহাকে (আমার) জীবন বিন! আর 

কিছু বলি না। 

৫1 দয়-_-দেয়। 

৭। সমধান--সমাধান। 

৮1 তে অতিরেক-_তাভার অতিরিক্ত, তাভার 

উপর। 

১০। ম্বতাবতঃই নাগরীর (মনের) ভাব গভীর। 

( দুতীর উক্তি ) 

জমুন৷ তীর যুবতি কেলি কর 
উঠি উগল সানন্দা। 

চিকুর সেমার হার অরুবা এল 

জূথে জুথে উগ চন্দা ॥ ২। 

মানিনি অপুরুব তুঅ নিরমানে। 

পাঁচেবানে জনি সেনা সাজলি 
অইসন উপজ্ মোহি ভানে ॥ ৪। 

৪৭ 

আনি পুনিম সসি কনক থোএ কমি 
সিরিজল তূঅ মুখ সার! । 

জে সবে উবরল কাটি নডাওল 

সে সবে উপজল তার! ॥ ৬। 

উবরল কনক ওটি বট্রটরাওল 

সিরিজল ছুই আরম্তা । 

সীতল ছাহ ছৈল ছুই ছাড়ল 

ছাড়ি গেল সবে দস্তা ॥ ৮। 
নেপালের পুখি। 

২। সেমার--সাজাইতে, গুছাইতে । অরুঝা- 

এল- জড়ান । 

১-৯। যুবতী শ্নানকেলি করিয়া সানন্দে যমুনা 

তীরে উঠিল, কেশে জড়ান হার গুছাইতে ঘৃথে যূথে 
চন্ত্র (নখচন্্) উদয় হইল (শ্নানের সময় কেশে হার 

জড়াইয়া গিয়াছিল, ন্নান করিয়া! উঠিয়া কেশ হইতে 
হার ছড়াইতে লাগিল, সেই অবকাশে অঙ্গুলির নখ- 

পংক্তি দেখা গেল )। 

৩-৪। মানিনি, তোর নির্মাণ অপূর্ব! আমার 

এইরূপ ভ্রম হইতেছে যেন পঞ্চবাণ মদনের সেনা 

সাজিল। 

৫1 থোএ-_থুইয়া, রাখিয়া । কসি--কষিয়া। 

৬। উবরল- উদ্ধস্ত হইল, বাচিল। নড়াওল 

--ফেলিয়! দিল। 

৫-৬। পূর্নিমা শশী আনিয়া! তাহাতে স্বর্ণ কষিয়। 

রাখিয়া তোর মুখের সার স্জন করিল। (মুখের) 

যাহ] উদ ভ্ত হইল কাটিয়া ফেলিয়া দিল, সেই সকলে 

তার! উৎপন্ন হইল। 

৭। ওটি-_-উবটি, ফিরিয়া । বট্রাওল- সঞ্চয় 

করিল। আরস্তা-আরম্ত, গর্বের সামগ্রী (পয়োধর)। 

৮। ছাহ--ছায়া। ছৈল--রসিক। ছুই 

ইইয়া। দস্তা_দস্ত। 
৭-৮। উদ্ধত স্বর্ণ ফিরিয়! সঞ্চয় করিয়া ছুইটি 

গর্ধের সামগ্রী পেয়োধর) গ্জন করিল; (তাহার) 



১৪৬ 

প্ড ছার্ডিনা গেল €র ল)। (দানিনী হওয়াতে আর 
নায়ক পয়োধরে করম্পশ করে না, অতএব যুবতীর 
গর্বের আর কারণ নাই)। 

৪০৬ 

(দতীর উক্তি ) 

সজল মলিনিদল সেক্ত ওছাইঅ 

পরসে জা অসিলাএ। 

চন্দনে নহি হিত চান্দ বিপরিত 

করব কওন উপাএ ॥ ২। 

সাজনি সুদৃঢ় কইএ জান। 
তোহি বিনু দিনে দিনে তন্গু খিন 

বিরহে বিমুখ কাহ্ন ॥ ৪। 

কারনি বৈদে নিরসি তেজলি 

আন নহি উপচার। 

এহি বেআধি ওষধ তোহর 

অধর অমিয় ধার ॥ ৬। 
নেপালের পু. খি। 

১। ওছাইঅ-_বিছায়। অসিলাএ-_ঘরিয়মান, 

শুফ। 
১-২। সঙ্গল পল্পপত্র শয্যায় বিছাইয়া দেয়, স্পর্শে 

শুকাইয়! যায়। চন্দন হিতকর নয়, চন্দ্র বিপরীত, 

কোন উপায় করিবে? 

৩-৪। সজনি, দৃঢ় করিয়া! জান, তোমা বিনা 

কানাইয়ের অঙ্গ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, বিরহে 
তাহার মুখ মলিন হইল। 

€| কারনি--কারণ। বৈদে-্-বৈগ্ক। নিরসি 

নিবারণ করিয়া 
৫৬1 বৈভ্ভ (পীড়ার) কারণ নিবারণ করিবার 

(প্রয়াস ) ত্যাগ করিল, অন্ত চিকিৎসা নাউ । এই 

ব্যাধির বধ তোমার অধরামূতের ধার! । 

বিভার্পাতি | 

শীতল ছায়া রসিক স্পর্শ করিয়া ত্যাগ করিল, সকল ৪৪৭ 

(তীর উক্তি) 

গুন গুন গুণবতি রাধে । 

মাধব বধি কি সাধবি সাধে ॥ ২। 

চাদ দিনহি দিন হীনা । 

সে পুন পলটি খনে খনে খীন! । 
অঙ্গুরী বলয়! পুন ফেরী । 

তাঙ্গি গঢ়ায়বৰ বুঝি কত বেরী ॥ ৬। 

তোহর চরিত নহি জানী। 

বিষ্ভাপতি পুন শিরে কর হানী ॥ ৮। 
১। ধনি ধনি--হন্ত ধন্ঠ ( বিজ্রপাত্মক )। 

২। মাধবকে বধ করিলে কি সাধ সাধন ( পূর্ণ) 

করিবে? 
৩-৪। চাদ ( কৃষ্ণপক্ষে ) দিন দিন ক্ষীণ হয়, সে 

আবার পালটিয়! ক্ষাণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে (কষ্ণপক্ষের 

পর শুর্লুপক্ষে চাদের কলেবর বর্ধিত হয়, কিন্তু এ যেন 

কৃষ্ণ পক্ষের পর আবার কৃষ্ণপক্ষই ফিরিয়৷ আসিতেছে, 

কূশতা আরও বাড়িতেছে )। 

৫-৬। অন্গুরী বলয় (তুল্য), তাহাও শিথিল 

(পুন ফেরি ) হয়, কতবার বুঝি ভাঙ্গিয়৷ গড়াইল। 

পাঠাত্তর-_কুস্থুম বলয়! পুন ফেরি। 

তাঙ্গি বনাওব কত শত বেরি। পদধামৃত সমুদ্রে 

রাধামোহন ঠাকুর টাকায় এই পাঠাস্তর উল্লেখ 

করিয়াছেন। 
৮। শিরে কর ভানি-__-কপালে করাধাত করে। 

৪৬৮ 

(দূতীর উক্তি) 

নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী। 

কামে পসাহলি আচর ফেলী ॥ ২। 

আবে ভেলি তাল ফল তূলে। 
কহা লএ জাইতি অলপ মূলে ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি 

সে কাহ্ক সে হমে সে ধনি রাধা । 

পুরুব পেম ন করিঅ বাধা ॥ ৬। 

জাতকি কেতকি সরসি মাল! । 

তূঅ গুন গভি গাথএ হার! ॥ ৮। 

সরস নিরস তোহ কে বুঝ আনে । 

কহা! লএ চলতি ভেলি বিম।নে ॥ ' ০। 

সরস কবি বিদ্ভাপতি গাবে। 

নাগর নেহ পুনমতি পাবে ॥ ১২। 

নেপলের পুখি। 

১। নারঙ্গি--এ নামের লেবু। ছোলঙ্গি--আর 

এক জাতীয় লেবু। কোরা-_কোরা, নবীন । বেলী 

_সময়। 

২। পসাহলি--সাজাইশ। ফেলী--ফেলিয়া। 

১-২। নবীন অবস্থায় নারঙ্গী ছোলঙ্গীর (তুল্য 

পয়োধর) কাম অঞ্চল ফেলিয়৷ ( আবৃত করিয়া ) 

সাজাইল। 

৩-৪। এখন তাল ফল তুল্য হইল, কোথায় অল্প মূল্য 
লইয়া যাইবি? (স্থানান্তরে গমন করিলে এরূপ আদর 

হইবে না)। 

তালফলাদপি গুরুমতি পরসং। 

কিমবিকলী কুরুষে কুচ কলসম্ ॥ 

গীতগোধিন্দ। 

৫-৬। সেই কানাই, সেই আমি ( দূতী ), সেই 

ধনী রাধ! (তুমি )। পূর্ব প্রেমে বিত্ন করিস্ না। 

৭-৮| জাতকী কেতকী সরস মাল্যকুন্থমে 

(মাধব ) তোর গুণ গ্রহণ করিয়া (স্মরণ করিয়া ) 

মালা গীথিতেছে। 
৯-১০। তোর সরসতা £ দোষগুণ)) অন্য কে 

ধুঝিবে? মান করিয়া কোথায় (লইয়া!) যাইতেছিস্? 
১১-১২। সরদ কবি বিষ্তাপতি গাহিতেছে, 

পুণ্যবতী রসিকের দ্বেহ পায়। 

৩২ 

২৪৯ 

৪৪৯৭ 

(সথীর উক্তি) 

একে তুহু নাগরি সব গুনে আগরি 

বইসসি চতুরি সমাজ । 

অপন বাত আপু নহি সমুঝসি 

হঠে নট কএল সব কাজ ॥ ২। 

স্থন্দরি নাহ কিয় করসি রোস। 

নিয়র আনি বাত দুই পুহু 

জানহ গুন কিয় দোস ॥ ৪। 

অপরাধ জানি গারি দস দেবই 

পিরিত ভাঙ্গল কা লাগি । 

পিরিতি ভগঈতে জে উপদেসল ' 

তকর মুখে দিয় আগি ॥ ৬। 
কীর্তনানন্দ। 

১। বইসসি--বসিস, বাস করিস্। 

২। আপু- আপনি । সমুঝসি--বুঝিস্। হুঠে 

--বলপুর্বক, জিদ্ করিয়।। নট- নষ্ট । 

১-২। একে:তুই নাগরী সকল গুণে শ্রেষ্ট, চতুর 

রমণীদিগের দিকট বাস করিস্ ( তথাপি ) আপনার 

কথা (বিষয়) আপনি বুঝিস্ না, বলপূর্বক সকল 

কাজ নষ্ট করিলি। 

৩। নাহ--নাথ। কিয়-_-কেন। 

৪। নিয়র-_-নিকট। 

৩-৪ । সুন্দরি, নাথের প্রতি রোষ করিস্ কেন ? 

নিকটে আনিয়া! দুইটা কথা জিজ্ঞাসা কর্, ( তাহার ) 

দোষ কি গুণ জান্। 

৫। দেবই-দিবি। কী লাগি--কিসের জন্য । 
৬। ভগইতে-_ভাঙ্গিতে। উপদেসল--উপদেশ 

দিল। তকর-_তাহার। আগি- আগুন । 

৫-৬1 অপরাধ জানিয়া দশটা গালি দিবি, প্রীতি 

কিসের জন্য ভাঙ্গিলি? প্রীতি ভাঙ্গিতে যে উপদেশ 

দিল তাহার মুখে আগুন দিই। 



২৫৩ 

৪১৩ 

( সথীর উক্তি ) 

কোকিল কুল কলরব কাহল 

বাহর রাব। 

মঞ্জুরি কুল মধুকর গুজরএ 

সে জনি গুজর গাব ॥ ২। 

মনে মলান পরান দিগন্ভর 

এন্ড কীএ ন লাজ। 

বিরহিনি জন মরন কারন 

বেকত-ভউ বিধুরাজ ॥ ৪ । 

স্থন্দরি অবন্গু তেজিঅ রোস। 

তু বর কামিনি ই মধু যামিনি 

অপদ ন দিঅ দোস ॥ ৬। 

কমল চাহি কলেবর কোমল 

বেদন সহ5এ ন পার। 

চান্দন চন্দ কুন্দ তন্ন তাবএ 

ভাব ন মোতিম হার ॥ ৮। 

সিরিসি কুস্থম সেজ ওছাওল 
তইও ন আবএ নিন্দ। 

আকুল চিকুর চীর ন সমর 

স্সমর দেব গোবিন্দ ॥ ১০। 

নেপালের পু'থি। 

১। কাহল-_ঢকা' 
২। গুজরএ-_গুঞ্জন করে। 

গাব- গায় । 

১-২। কোকিল কুলের কলরব ( যেন ) বাহিরে 

ঢক্কা নিনাদ হইতেছে, মঙ্গরী সমূহে ভ্রমর গুঞ্জন করি- 

তেছে, সে যেন গুর্জরী গাভিতেছে। 

, ৩-৪। মনে মালিন্, প্রাণ দিগম্তরে, উহাতে কি 

লজ্জা! হয় না ? বিরহিনী জনের মৃত্যুর কারণন্বরূপ চন্দ্র 

ব্ক্ত হইল। 
৬। অপদ--অস্থানে, অকারণে। 

গুক্তর- গুর্জরী | 

বিগ্ভাপতি। 

৫-৩। নুন্দরি, এখনি রোষ ত্যাগ কর, তুমি 

কামিনী-শরেষ্ঠ, এই মধুযামিনীতে অকারণে (মাধবের ) 
দোষ দিও না। 

৮। তাবএ সম্তাপিত করে। ভাব_ শোভা 

পায়, ভাল লাগে। 

৭-৮| কমলের অপে্ষ' কোমল কলেবর বেদনা 

সহা করিতে পারে না, চনান চক্র কুন্দ কুসুম তনুকে 

সস্তাপিত করে $ মুক্তা হার ভাল লাগে না। 

৯। ওছাওল---বিছাইল। তইও--তথাপি। 

সমর- সমন্বরণ কর। স্রমর-_শ্মরণ কর। 

৯-১০। সিরীষ কুন্তম শধষায় ছড়াইলে তথাপি 

নিদ্রা আসে না, আকুল কেন ও বস্ত্র সম্বরণ করিতে 

পার না, গোবিন্দ দেখকে স্মরণ কর। 

১০] 

৪১১ 

/ দুতীর উক্তি ) 
মধুর মধুর পিক রব তরু তরু সব 

করু করু লতিক৷ সঙ্গ । 

এঁসন সোহাগন ম্ুরতি সময় বন 

পুনমতি রচ রতিরঙ ॥ ২। 
দ্রখিন পবন বহ সিতল সবন্ত তহ 

মলয়জ রজ লএ আব । 

কওন জুবতি মন মনসিজ নহি হন 

সবে কর বস পরথাব ॥ ৪। 

হরি হরি কোনে পরি রহ হৃদয় ধরি 

হরি পরিহরি এহি রাতি। 

দেখি স্তুপ নতি রতি রঙ্গ ন করতি 

কোন কলাবতি জাতি ॥ ৬। 

বিষ্ভাপতি কহু স্বন্দর সব তহ 

কর পরসন মন আজ । 

গুন গুনি ন্ুবদনি মিলহ রসিক মনি 

পুন বলে ন্ুপু সমাজ ॥ ৮। 
মিথিলার পদ্দ। 



বিদ্যাপতি । 

২। রচ--রচনা করে, করে। পুনমতি-_ 

পুণ্যবতী। 

১-২। মধুর কোকিল রব, সকল তরু লতিক! 

সঙ্গ করিতেছে (মিলিত হইতেছে)। বনে এমন 

শোভন স্ুরতির সময় (যে) পুণ্যবত্তী ( সেই ) রতিরঙ্গ 

রচনা করে। 

৩। তহ-_অপেক্ষা । 

৪1 হন--হাঁনে | পরথাব--- প্রতাপ । 

৩-৪। সকলের অপেক্ষা শীতল পবন বহিতেছে, 

চন্দন রজঃ লইয়া আসিতেছে । মনসিজ কোন যূবতীর 
মনে (বাণ )ন! হানিতেছে ? তাহার ( মনসিজের ) 

প্রতাপে সকলে বশীভূত হয়। 

৫ | হরি হরি-_হায় হায়। কোনে পরি-_ 

কিরপে। রহ” রহিয়াচ | হৃদয় ধরি-__মনে স্থির 

হইয়া, হৃদয় ধরিয়া! । 

৬। নতি_-বিনতি, নমভাব। 

৫-৬। ভাঁয় হায়, এই রাত্রে হরিকে পৰিতাগ 

করিয়া কিরূপে হৃদয় ধরিয়া (কঠিন ভইয়া) রহিয়াছ ? 

এমন স্থুগ্রড়র বিনয় দেখিয়া! রতিরঙ্গ করে না (এমন) 

কে কলাবতী জাতীয়! রমণী আছে ? 

৭| পরসন -- প্রসন্ন । 

৮। গুনি গুনি--গুণ বিচার করিয়া। সমাঁজ-_ 

নিকট, মিলন। 

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, সকলের অপেক্ষা সুন্দর 

(এই যে) আজ (মান ত্যাগ করিয়া) মন প্রসন্ন কর। 

হে স্ুব্দনি, মনে (তাহার) গুণ বিচার করিয়। রসিক 

মণির (রসিক শ্রেষ্ঠ) সহিত মিলিত হও; পুশ্য বলে 

(যুবতী) সুপ্রতূর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়। 
এই পদ হরিপতির ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে । 

এরূপ অন্ভুমান হয় যে বিদ্তাপতির পদে হয় স্তাহার 

পু হরপতি, কিম্বা আর কেহ আপনার নাম যোগ 

করিয় দিয়াছেন । 

৫১ 

৪১২ 

( সথীর উক্তি ) 

মানিনি আব উচিত নহি মান । 

এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছ 

জাঁগল পঞএঞ পচবান ॥ ২। 

জুড়ি রয়নি চকমক কর টাদনী 

এহন সময় নহি আন। 

এহি অবসর পিয় মিলন জেহন স্তখ 

জকরহি হো সেজান ॥ ৪। 

রভঙ্ি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি 

জে কর অধর মধু পাঁন। 

অপন অপন পন্ছু সবন্চ জেমাওল 

ভূখল তুয় যজমান ॥ ৬। 

ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম 

উরজ শস্তু নিরমান। 
আরতি পতি মগইছি পরতি গ্রহ 

করু ধনি সরবস দান ॥ ৮। 

দীপ দীপক দেখি থির ন রহয় মন 

দু করু অপন গেয়ান। 

সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন 

বিগ্াপতি কবি ভান ॥ ১০। 
মিথিলার পদ । 

১। আব-_-এখন। 

২। এখন্থুক-এখনকার।  রঙ্গ-_ সৌন্দর্য্য, 

আনন্দ। সন-_-মত, যেন। লগইছ-_লাগিতেছ। 

১০২1 মানিনী, এখন মান উচিত নহে । এখন- 

কার শোভা এমন বোধ হইতেছে যেন মদন জাগিয়া 
উঠিল। 

৩। জুড়ি জেড়ান শব্দ হইতে) শীতল। 
টাদনীস্জ্যোতলা। আন--অন্য, আর । 

৪। এহি--এই। জকরহি-_যাহারই। 

৩-৪। রজনী শীতল, জ্যোত! চকমক করিতেছে, 



৫ 

এমন সময় আর না । এই অবসরে প্রিয় মিলনে 
যেমন সুখ যাহার (যে রমণীর) হয় সেই জানে । 

৫। রভসি--আননিত হইয়া । অলি-_আলি, 

সর্থী। বিলসি--বিলাস করিয়া। করি--করাইল। 

৬। অপন- আপনার । সবছু---সকলে। 

জেমাওল-স্জমন ( ভোজন ), আহার করাইল। 

ভূখল-_অভুক্ত, ক্ষুধিত। 
৫-৬। সখি, (নায়িকা) আনন্দিত হইয়া 

বিলাস করিয়া (নায়ককে) অধর মধু পান 

করাইতেছে। (রতসি ও বিলসি শব্দের পৌনপুন্যে 

চিত হইতেছে যে প্রতোক কামিনী প্রিয়তমের 

সহিত সঙ্গত হইয়াছে )। সকলে আপনার প্রভুকে 

ভোজন করাইল (বিলাস সম্তোগে তৃপ্ত করিল) কেবল 

তোমার যজমান ক্ষধিত (অতৃপ্ত)। 

৭1 সিতাঁসিত সঙ্গম-_প্রয়াগ, গঙ্গা যমুনার 

মিলন স্থান, হার ও নাভি রোমাবলীর মিলন 

স্থান। 

৮। আরতি-অন্করাগাতিশয্য,  কামাতৃর। 

পতি- _-বল্পত, নায়ক । পরতিগ্রহ--প্রতিগ্রহ, গ্রহণ। 

মগইছি-__-মাগিতেছে । সরবস- সর্বন্থ । 

*৮। (হার ও রোমাবলীর মিলন ) গঙ্গাযমুনা 

সঙ্গম তুল্য, ত্রিবলী (তাহাতে ) তরঙ্গ, পয়োধর শ্ুমুস্ত 

(যেন প্রয়্াগে গঙ্জাষমুনা সঙ্গমতীরে শশ্ুমুক্তি রভিয়াছে )। 

(এই সিতাঁসিত সঙ্গম স্তানে শন্থুর সাক্ষাতে ) 

বল্পত গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, ধনি, সর্বস্ব দান 

কর। 
৯। দ্বীপ প্রদীপ (যাহা ( জাল! ) হয় নাই )। 

দ্রীপক- উত্তেজক । গেয়ান-_চিত্তবৃত্তি | 

৯-১৪। উত্তেজক দেখিয়া অপ্রজলিত দীপ মনে 

স্থির থাকে না; আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর ( এই বিশ্বাস 
স্থির কর 9। বিদ্ভার্পতি কবি কহিতেছে, সঞ্চিত মদন 

বেদন অতি দারুণ। 

বিদ্ভাপতি । 

৪১৩ 

(দূতীর উক্তি) 

বিমল কমলমুখি ন করিয় মানে । 

পাওত বদন ভূয় টাদ সমানে ॥ ২। 

কামে কপট কনকাচল আনী। 

জদয় বটসাওল ছুই করে জানী ॥ &। 

তে পাতকে তোহি মাঝহি খীনী | 

লঘু গতি হংসন্ তহ অতি হানী ॥ ৬। 

এ ধনে স্ুখিত হোয়ত যুবরাজে । 

বসনে ঝপা'বহ কী তোর কাজে ॥ ৮। 

হসি পরিরন্তি অধর মধু দানে। 

কখনে ফুজলি নিবি কেও নহি জানে ॥ ১৪ । 

ভনই বিদ্াপতি রসিক স্ুজানে। 

রুকুমিনি দেবি পতি স্বন্দর কাহ্ছে ॥ ১২। 
তালপত্রের পৃ খি। 

১-১। (হে) বিমল কমলমুখি, মান করিও না, 

তোমার মুখ চক্জের তুল্য হইবে (এখন তোমার মুখ 

চন্দ্রের অপেক্ষ। সুন্দর, মান চিহ্ন মুখে হইলে চন্দ্রের 

হ্টায় কলাঙ্কত হইবে )। 

৩। আনী--আনিয়া। 

৪। বইসাওল--_বসাইল। 

৩-৪। কাম কপট পূর্বক কনকাচল আনিয়া, 

জানিয়া (জ্ঞাতসারে ) ছুই হস্ত দ্বারা ( তোমার ) 

হৃদয়ে বসাইল। 

€। তে__সেই। মাঝহি-_মাঝ,কটি। খীনী-_ 

ক্ষীণ । 

৫-৬। সেই পাতকে। (কাঁম হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে 

সেই পাতকে) তোমার কটিদেশ ক্ষীণ, সেই জন্ত 
হংসের লঘুগতি অপেক্ষাও ( তোমার গমন ) অতি 

হীন (লঘু )। 

৭| এঁ-এই। যুবরাজ-_মাধব। 



বিদ্তাপতি । ২৫৩ 

৮। ঝপাবহ্- -টাকিতেছ। কাজে-__গ্রয়োজন 

এই ধনে যুবরাজ (মাধব) সুখী হয়। 

বসনে (মুখ ) ঢাকিবার তোমার কি প্রয়োজন ? 

শন । 

১০। ফুজলি--খুলিল, খুলিবে। 

৯-১০। ভাসিয়া আলিঙ্গন করিয়া অপর মধু পান 

করিতে কখন নীঁববন্ধন খুলিয়া যাইবে কেই জাঁনিবে 

১১1 স্ুজান- সুজন, সুপুরুষ | 

১২। রুকুমিনি- রুলিণী। 

১১১২। 

১১৪ 

( সথার উত্তি ) 

কী কুচ অঞ্চলে রাখহ গোএ। 

উপচিত কতএ তিরোহিত হোএ ॥ ২। 

উপজলি প্রীতি হঠহি দুর গেলি । 

নয়নক কাজরে মুখ মসি ভেলি ॥ &। 

তেঁ অবসাদে অবস ভেল দেহ। 

খত খরিআ সন ভেল সিনেহ ॥ ৬। 

জঞ্রে। বাজলি তঞ্চো সংসঅ গেলি । 

আনি নবও নিধি জনি দেলি ॥ ৮। 

ভনই বিদ্যাপতি এন্ড রস জান। 

রাজ সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিমা দেবি রমান ॥ ১০। 

তালপত্রের পু'থি। 

সরসাসাবরী ছন্দ । 

১। কী--কেন। গোএ-_ গোপন করিয়৷। 

২। উপচিত-_বর্ধিত। 
১০২। অঞ্চলে পয়োধর গোপন করিয়া! রাখিতেছ 

কেন? বর্ধিত বস্ত কোথায় তিরোহিত হুইবে ? 

বিগ্কাপতি কহিতেছে, কুকিণা দেবীর 

পাত স্বন্দর কানাই রসিক সুজন | 

৩। উপজলি-_সমুৎপন্ন। 

৩-৪। সমুৎপন্ন প্রেম বলে দুরে গেল, নয়নের 

কজ্জল মুখের কালি হইল । 

৬। খত খরিআ--ক্ষতস্থানে লবণ প্রয়োগ । 

৫.৬। (সই অবসার্দে দেহ অবশ হইল, ক্ষত 

স্থানে লব” প্রয়োগ ( কাটা ঘায়ে নূনের ছিট! ) তুল্য 
স্নেহ হল। 

৭-৮। যদি কথা কও তবে সংশয় যায়, বিধি ষেন 

নৃতন 'নিঁধ আনিয়া দিবে। 
৯-১০ ববগ্ভাপতি কহে, লাখম! দেবীর বল্পভ 

রাজা শিবাসংহ বূপনাবায়ণ এ রস জানেন। 

(সথীর উক্তি) 

মানিনি হম কহিঅ তুম লাগি। 

নাহ নিকটে পাই জে জন বৰঞ্চয় 

তকর বড়হি অভাগি ॥ ২। 

দনকর বন্ধু কমল সব জানয় 

জল তহি জিবন হোই। 

পঙ্ক বিহিন তনু ভানু স্ুখায়ত 

জলহি পটাওত সোই ॥ ৪। 

নাহ সমীপে স্থখদ জত বৈভব 

অনুকুল হোয়ত জোই। 

তকর বিরহে সকল স্থখ সম্পদ 

খনে খনে দগধয় সোই ॥ ৬। 

তুহু ধনি গুনমতি বুঝি করহ রিতি 

পরিজন এঁসন ভাঁস। 

স্থনইতে রাহি হৃদয় ভেল গদ গদ 

অনুমতি কয়ল পরকাস। 

কীর্তনানন। 

২। বধয়স্্রঞ্চিত করে। তকর-্-তাহার। 

অভাগি--অভাগ্য। 



২৫৪ বি্ভাপতি। 

৩। তহি_-তাহার। ৬। পাঁএ_পাইতে, চাহিয়া। সিকর--শীকর, 

৪। নুখায়ত--গুকায়। পটাওত-_-পাট করে, জলকণা। 

সিঞ্চন করে। ৫-৩। সজনি, তোর জ্ঞানের ( কথা) কি কহিব, 

৬। দগধয়-দগ্ধ করে। কানাই জল চাহিয়া জলকণা পাইল। 
৭। ভাস-_ভাষ, কহে। ৭-৮। বাহিরে যাইয়া অপরকে যদি এই সম্বাদ 

নি কহি, হে হ্ুমুখি, (তাহা হইলে ) প্রেমে প্রমাদ 

হইবে। 

৪১৬ ৯-১* | যদি তাহার জীবনে তোর কাজ থাকে, 

( দুতীর উক্তি ) গুরুজন পরিজনের লজ্জা ত্যাগ কর্। 

অবয়ব সবহি নয়ন পএ ভাস। ১১-১২। দও হইতে দিবস হয়, দিবস হইতে 
অহনিসি ঝাখএ পাব পাঁস ॥ ২। মাস হয়, মাস গিয়া বর্ষের নিকট উপস্থিত হয় ( বর্ষ- 

হয় )। লাজে ন কহএ হৃদয় অনুমান। 

পেম অধিক লঘু জনিতহ্ু আন ॥ ৪ । 15555 
১৩-১৪। তুই তোর মান শীতল করিস্, অপরের 

সাজনি কি কহব তোর গেয়ান। প্রাণ গেলে কেহ বুঝাইতে পারে? ( মাধব প্রাণত্যাগ 
পানী পাএ সিকর ভেল কাঙ্ত ॥ ৬। করিলে কে তোর মান ভাঙ্গিতে আদিবে ? তখন 
বাহর হোই আনহি কহিঅ সমাদ । তোর মান আপনি যাইবে )। 
হোএতও হে স্তুমুখি পেম প্রমাদ ॥ ৮। 

জঞ্ে৷ তহ্িকে জীবনে তোহ কাজ | 
পা 

গুরুজন পরিজন পরিহর লাজ ॥ ১০। ৪১৭ 

দণ্ড দিবস দিবসহি হো মাস। ( দৃতীর উক্তি) 

মাস পাব গঞএ বরসক পাস ॥ ১২ সৌরভ লোভে ভমর ভমি আএল 

তোহর জুড়াই তোহরে মান। পুরুব পেম বিসবাসে। 

গেল বুঝায় কেও আন পরান ॥ ১৪। বত কুস্তরম মধু পান পিআসল 

তা জাঁএত তুঅ উপাসে ॥ ২। 
১। ভাস- শোভ। পায়। ইনিভিকিনিজ ভরলেরগালে 

952) কত দিন ভমরে পরাভব পাঁওব 
১-২। সমস্ত অবয়ব নয়নে শোভা! পায় ( সমুদধায় 

দেহ, সমুদয় ইন্দ্রিয় নয়নে একীভূত হয়), অহনিশি ভল নহি অধিক উদাসে ॥ ৪। 

আকুল হয় (কথন তোমার সহিত ) মিলন হইবে। কঞ্জোনক অভিমত কে নহি রাখএ 

৩-৪ | লজ্জায় হৃদয়ের অন্থুমান কহে না, অপরে জীবও দএ জগ হেরি। 

জানে প্রেম অধিক লঘু ( তাহার প্রেম অধিক প্রবল কী করব তেঁ ধন অরু জীবনে 

নয়)। জে নহি বিলসএ বেরি ॥ ৬। 



বি্তাপতি। 

সবহি কুস্থম মধুপান ভমর কর 

স্বকবি বিষ্ভাপতি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরা এন 

লখিমা দেবি রমানে ॥ | 

নেপালের পুখি। 

১। ভমি--ত্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া। বিসবাসে 

বিশ্বাসে । 

২। পিআসল--পিপাপিত। উপাসে-উপবাসী। 

১-২। পূর্ব প্রেমের বিশ্বাসে সৌরশ লোভে ভ্রমর 
ঘুরিয়া আদিল। পিপাসতঙ হইয়া অনেক কুন্ুমের 

মধু পান করিয়া তোমার নিকট হইতে উপবাসী 

যাইবে? 
৩। পব্গাসে-_-প্রকাশ। 

৪। পরাভব-__তিরস্কার। উদাস--উপেক্ষা। 

৩-৪ | মালতী, দয় প্রকাশ কর (মান তাগ 

কর), ভ্রমর কত দিন তিরস্কার পাইবে (তিরস্কৃত 
হইবে )? আঁধক উপেক্ষা ভাল নয়। 

€ | কঞ্জোনক--কাহার। রাখএ-রক্ষা করে, 

পালন করে । জীবও-.-জীবনে। 
৬।| অরু-_-আর, এবং । বিলসএ-_-বিলাস করে। 

বেরি- সময়। 

৫-৬। দেখিতেছি, প্রাণ দিয়াও কে কাহার অভি- 

মত না রাখে ? যে সময়ে (যথাসময়ে ) বিলাস করে 

ন! তাহার ধন আর জীবনে কি করিবে? 

৭-৮। স্কবি বিদ্ভাপতি কঠিতেছে, সকল কুস্সুমে 

ভ্রমর মধুপান করে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ 

লিমা দেবীর বল্লভ। 

৪১৮ 

(দূতীর উক্তি ) 

সিনেহ বটাওব ই ছল ভান। 

তোহর সোয়াধিন করব পরান ॥ ২। 

২৫৫ 

ভল ভেল মালতি ভেলি হে উদাস। 

পুনু ন আওব মধুকরে তুঅ পাস ॥ ৪। 

এতবা হম অনুতাপক ভেল। 

গিরি সম গৌরব অপদহি গেল ॥ ৬। 

অলপে বুঝওলহ নিঅ বেবহার । 

দেখিতহি নিয় পরিনাম অসার ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি মন দএ সেব। 

হাসিনি দেবি পতি গজনিংহ দেব ॥ ১০। 
তালপঞ্জের পুখি। 

১। সিনেহ--ন্সেহ । বঢ়াওব__বাড়াইবে । ই-_ 

এই | ছল-ছিল। তান-_বিবেচনা, জ্ঞান । 

২। তোহর--তোর। সোয়াধিন__-্বাধীন, 

নিজের অধীন। করব--করিবে। 

১-২।  (মাধবের ) এই জ্ঞান ছিল যে স্নেহ 

বাড়াইবে (তাহার) প্রাণ তোর নিজের অধীন 

(সম্পূর্ণ তোর মধীন ) করিবে। 

৩-৪। মালতি উদাস হইলি ভাল হইল, মধুকর; 
পুনরায় তোর কাছে আমিবে না। 

৫1 এতবা--এই পযন্ত, এই মাত্র । অন্গৃতা- 

পক--অনুতাপের। 

৬। অপদহি--অস্থানে | 

৫-৬ | আমার ইহাই অনুতাপের (বিষয়) হইল, 

গিরি (তুল্য ) গৌরব অগ্থানে গেল (নষ্ট হইল )। 
৭ বুঝওলহ-_বুঝইয়াছ। নিঅ--নিজ। 

৮। দেখিতহি-__দেখাইতেছে । 

৭-৮। অল্লেই নিজের ব্যবহার বুঝাউয়াছ, নিজের 

( তোমার ) পরিণাম অসার দেখাইতেছে। 
বিস্াপতি কহিতেছে, হাসিনী দেবীর 

পতি গজসিংহ দেবকে মন দিয়া সেবা কর । (গজসিংহ 

সম্ভবতঃ শিবসিংহের বংশীয় কেহ ছিলেন । শিবসিংহের 
মাতার নামও হাসিনী)। 

৪১৮১৩ । 



৫৬ 

৪১৯ 

(দূতী ও সখীতে কথা ) 

মদন কুপগ্ত তেজি চললি চতুর দুঁতি 

পবনক গতি সম গেল। 

খিতি নখে লিখি দেখি মুখ ঝাঁপল 

রাহি উতর নহি দেল ॥ ২। 

চতুর দূতি তব মনহি বিচারল 

কহত ললিত৷ সেল বাত । 

কহে বিমুখ ভই বৈসলি দুবরি 

কি ভেল মাজুক বাত ॥ ১। 

হেরি লালত৷ সখি মৃদু মৃদু বোলত 

হমরি করম মন্দ ভেল। 

নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল 

চন্দ্রাবলি সঞ্চো কেল ॥ ৬। 

হুসি হসি নিয়রে জাই দূতি বৈসল 
কহতনি মধুরিম বানি । 

ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি 

কো কহ তোহে জয়ানি ॥ ৮। 

উঠ উঠ সুন্দরি মান দূর করি 

বান পসারি কর কোর । 

ফটকি হাত বাত নহি শুনল 

কোপে ভরল তনু জোর ॥ ১০। 

রাহিক নিটুর বচন শুনি সহচরি 

কোপে ভরল সব গাত। 

ভূপতিনাথ কহ রোখে তব বোলত 
যবহি ফটকল হাত ॥ ১২ 

পদকল্পতর ৷ 

২। খিতি--ক্ষিতি, ভূমিতলে । উত্তর--উত্তর। 

৩। চতুর দু্তী তখন মনে মনে বিচার করিয়া 

(রাধার সঙ্গে আর কথ! ন! কহিয়।) ললিতার সঙ্গে 

কথা কহিতে লাগিল। 

বিদ্কাপতি | 

৪। হুবরী- হূর্বলা, তন্বী । তন্থা মুখ ফিরাইয়া 

বসিল কেন। আজিকার কথ! কি হইল? 
৫। হমরি করম মন্দ ভেল--আমার কপাল 

মন্দ হইল। 
৭। নিয়রে যাই দূতী বইসল-দুতী গিয়া 

(রাধার ) নিকটে বসিল। 

৮। দোথে--দোষে | রোখ-_রোষ | মানসি-_ 

_মানিতেছিস্। সয়ানী- চতুরা । এই লঘু দোষে 

যখন রোষ করিতেছিস্ ( তখন ) তোকে কে চতুরা 

বলে? 

৯। বাহু পসারি কর কোর-__ (দছৃতী) বা 

প্রসারিত করিয়! ( রাধাকে ) কোলে করিল। 

ফটকি-ছুড়িয়া ফেলিয়া, আছাড়িয়৷ ; 
পটকি ব্যবহার ও আছে। 

১১। গাত--গাত্র। 

১২। ভূপগতি নাথ (শিবসিংহ ) কহিতেছে, 
যখন (রাধা ) হাত ছুড়িয়া ফেলিল তথন (দৃতী ) 

রোষপূর্বক বলল। 

শিবসিংহছের নাম দিয়! বিদ্ভাপতির রচন|। 
সস্পেপাপাা 

১৩০। 

৪২০ 

( দূতীর উক্তি ) 

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন 

উদয়তি আনন্দ কন্দে। 

এক নলিনি মুখ মলিন করয় জনি 

ইথে লাগি নিন্দভ চন্দে ॥ ২। 

সুন্দরি বুঝল তুয় প্রতিভাতী। 

গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি 

অন্তে অহিরিণি জাতী ॥ ৪। 

সকল জীব জন জিব সমীরণ 

মন্দ সুগন্ধ স্থশীতে | 

দীপক জোতি পরশে যদি নাশয় 
ইথে লাগি নিন্দহ মারতে ॥ ৬। 



বিস্কাপতি । 

স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম 

সুখদ যে সকল শরীরে । 

কাগদ পত্র পরশে জঞ্জে৷ নাশয় 

ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥ ৮। 

খণে খণে সকল কুস্্রম মন তোষয় 

নিশি র' কমলিনি সঙ্গে । 

চম্পক এক জইও নহি চুন্বয় 

ইথে লাগি নিন্দহ ভঙ্গে ॥ ১০ | 

পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ 

আট দ্বিগুণ সখি মাঝে । 

কবি চম্পতি কহ কাহ, আকুল তো বিন 

বিষাদ ন পাবসি লাজে ॥ ১২। 

১। আনন্দ কন্দ--আনন্দ মূল। 

২। ইথে লাগি নিন্দহ চঙ্গে-_-এই কারণে 

চক্রের নিন্দা কর? 
৩। প্রতিভাতী-বুদ্ধি ! 

৪। সকল গুণ ত্যাগ করিয়৷ এক দোষ ঘোষণ! 

কর শেষে ( অস্তে ) জাতি গোয়ালিনী (যাহার জাতি 

ভাল নয় ভাহার কাছে আর কি আশ! করা যাইতে 

পারে)? 
৬। দীপক-_প্রর্দীপের ৷ ৮। কাগদ-_কাগজ। 

১১। পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ আট 

দ্বিগুগ- ৫১৮ ৫১১০১৪১৯৮১৯২-১৬০০৪০। 

১১-১২। কবি চম্পতি (বিগ্তাপতি ) কহে 

কানাই তোর বিরহে বিষাদে অত্যন্ত আকুল, ষোড়শ 

সহ্ম্র সীর মাঝে তুই লজ্জা পাইতেছিস্ না? 

৪২১ 
(রাধার উক্তি) 

তোহর বচন অমিয় এঁসন 
' সে মতি ভূললি মোরি। 

কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ 
সাধু ন ফাবএ চোরি ॥ ২। 

ষ্ট৩ 

২৫৭. 
সাজনি আবে কি বোলব আও । 

আগে গুনি যে কাজ ন করএ 

পাছে হো পচতাওড ॥ ৪। 

অপনি হানি জে কুলক লাঘব 

কিছু ন শুনল তবে। 

মনে মনমথ বানহি লাগল 

আওব গমাওল হমে ॥ ৬। 

জতনে কত ন কে ন বেদাহএ 

গু'জা কে দন্ত কীন। 

পরক বচনে কুঞ ধস দেঅ 

তৈসন কে মতিহীন ॥ ৮। 

নাগর ভমর সবে কেও বোৌলএ 

মনে ধনি জানল মোর। 

পটি গুনি হমে সবে বিসরল 

দোস নহি কিছু তোর ॥ ১০। 

ভনে বিষ্াপতি স্থুন তোঞ্ঞে জুবতি 

হৃদঅ ন কর মন্দ। 

রাজ! রূপনরায়ন নাগর 

জনি উগল নব চন্দ ॥ ১২। 

নেপালের পু'ধি ও মিথিলার পদ । 

১। তেঁঁ-তাহাতে। 

২। ফাবএ__সাজে, লাভবান হয়। 

১-২। (দৃতীকে সম্বোধন করিয়া ) তোমার কথা 

অমৃততুল্য, তাহাতে আমার মতি ভুলিল। ভাল মন্দ 

হয় কোথায় দেখিয়াছ? সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরী সাজে 
না। 

৩। আও--আর। 

৪1 আগে--ভবিষ্যৎ। গুনি--গণিয়াঃ বিবে- 

চন! করিয়া। পাছে---পশ্চাৎ। পচতাও-_-গশ্চাত্কাপ। 

৩-৪। সজনি, এখন আর কি বলিব ? ভবিষ্যৎ 

বিবেচনা করিয়া যে কাজ না করে পশ্চাতে ( তাহার ) 

পশ্চান্বাপ হয়। | 



৫৮ 

৫। তবে--তখন। 

৬। আওব- যাহা আসিবে, ভবিষ্যৎ । 

৫-৬। আপনার হানি, কুলের অগৌরব তখন 

কিছু বিবেচনা করিলাম না। মনে মন্মথের বাণ 
লাগিল, আমি ভবিষ্যৎ হারাইলাম। 

৭। বেসাহএ_বিক্রয় করে। গুজা-_গুঞ্া। 

দছ__কি। কীন-_কেনে, ক্রয় করে। 

৮। কৃঞ্ঁ-কুপ। ধস দেঅ--পতিত হয়ঃ 

ঝাঁপ দেয়। 

৭-৮। কতই যত কেহ বিক্রয় ক্ষক ন! কেন, 

গুপ্ত! কি কেহ ক্রয় করে? পরের কথায় কুপে পতিত 

হয় তেমন মতিহীন কে? 
৯-১০ । নাগর ভ্রমর সকলে বলে, আমার মনে 

জানিয়াছি (যে সে কথা মিথ্যা ), পড়িয়া বিবেচনা 
করিয়া আমি সব ভলিলাম, তোর কিছু দোঁষ নাই। 

১১। মনদ-_ছঃখিত | 

১১-১২। বিষ্তাপতি কহিতেছে, শুন তুমি যুবতি, 

হৃদয়ে ছুঃখ করিও না। রসিক রাজা রূপনারায়ণ 

(শিবসিংহ ) যেন নব চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন। 

৪২৭ 

(রাধার উক্তি ) 
সোলহ সহস গোপি মহ রানি । 

পাট মহাদেবি করবি হে আনি ॥ ২। 

বোঁলি পঠওলহ্নি জত অতিরেক । 

উচিত ন রহল তহিক বিবেক ॥ ৪। 

সাজনি কী কহব কাহু পরোখ। 

বোলি ন করিঅ বড়াকা দোখ ॥ ৬। 

অব নিত মতি জদি হরলহ্ছি মোরি। 

জনলা চোরে করব কী চোরি ॥ ৮। 

পুরবাপরে নাগরকী বোল। 

দুতী মতি পাঁওল গএ ওল ॥ ১০। 
নেপালের পৃখি। 

বিদ্যাপতি ৷ 

১। সোলহ-_যোড়শ। মহ-_মাঝে। 

১-২। ষোড়শ সহমত গোপীর মধ্যে রাণীকে 

(রাধ! ) আনিয়। পাট মহিষী করিবে। 
৩। পঠওলক্ি--পাঠাইলেন | 

অতিরিক্ত । 

৪। উচিতনু-_ন্যায়সঙ্গতও | 

৩-৪। যত অতিরিক্ত ( বাড়াইয়! ) বলিয়! পাঠা- 

ইলেন উচিত মতও তাহার বিবেচন! রহিল না ( থে 

সকল কথ বাড়াইয়। বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করা 

দূরে থাকুক ষে টুকু করা উচিত তাহাও করেন 

নাই )। 
৫1 পরোখ- পরোক্ষ । 

৫-৬। সজনি, কানাইয়ের পরোক্ষে কি কহিব, 

অতিরেক-_ 

বড় লোকের দোষ হইলেও (কিছু ) বলিতে নাই। 

৭। [িত-_নীতি, ভাল। 

৮। জনলা-_-জানা । 

৭-৮। এখন যদি আমার স্বুদ্ধি হরণ হইল, জানা 

চোরের চুরীতে কি করিব (মাধব এইরূপ করিয়! 
থাকে জানি, তাহার কি করিব )? 

৯। পুরবাপর- পূর্বাপর । 

১০। পাওল গএ ওল- গিয়া! সীমা পাইল, শেষ 

হইল। 
৯-১০। পূর্বাপর নাগরের কথায় দূততীর বুদ্ধি 

লুপ্ত হইল। 

৪২৩ 

( রাধার উক্তি ) 
কঞ্চন জোতি কুস্থুম পরকাশ। 

রতন ফলব বোলি বঢ়াওল আশ ॥ ২। 

তকর মুলে দেল দুধক ধার। 

ফলে কিছু ন হেরিয় ঝনঝনি সার ॥ ৪। 

জাতি গোয়ালিনি হম মতিহীন। 

কুজনক পিরীতি মরণ অধীন ॥ ৬। 



বিস্কাপতি ৷ 

হাঁএ হা'এ বিহি মোর এত দুখ দেল। 

লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥ ৮। 

কবি বিষ্ভাপতি ইহ অনুমান । 

কুকুরক লাঙ্গুল ন হোয় সমান ॥ ১০ । 

১-২। ম্ুবর্ণজ্যোতি (যুক্ত) কুস্থমের বিকাশ 

(দেখিয়া ) রত ফলিবে বলিয়া (মনে) আশা 

বাড়াইলাম। 
৩-৪। তাহার ( সেই বৃক্ষের ) মূলে ছুধের ধারা 

দিলাম ছেগ্ধ সিঞ্চন করিলাম) ; ফলে কিছুই দেখি না, 

( কেবল ) ঝনমনি সার। 

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্বং বিকাঁশতং 

আশয়৷ সেবিতো বৃক্ষ: পশ্চাত্ত, ঝন্ঝনায়তে ॥ 

( পূর্ব সঙ্কলনাদিতে উদ্ধত )। 

৫-৬। আমি জাতিতে গোয়ালিনী ( ও ) বুদ্ধিশূন্ত 

(গোপ জাতি অত্যন্ত নির্কোধ এই বিশ্বাস পশ্চিম 

দেশে সর্বত্র প্রচলিত আছে ; গোয়াল! শব হইতে 
গৌয়ার শব হুইয়াছে ; গৌয়ার শবের মৌলিক অর্থ 
মুর্খ )। মন্দ লোকের (কুজনক ) প্রীতি মরণ অধীন 

( ক্ষণস্থায়ী, যে প্রীতির শীস্তই মৃত্যু হয়)। (আমি 

জাতিতে গোয়ালিনী, চুতরাং /অরবুদ্ধি, সেই জন্ত 

মাধব যে কুজন ও তাহার প্রেম ক্ষণস্থায়ী তাহা 

জানিতে পারি নাই )। 

৮। লাভের জন্য ( লাভের লোভে ) মূল (ধন) 

ডুবিয়া! গেল। 
৯-১০ | বিস্তাপতি এই অনুমান করে, কুকুরের 

লাঙ্গুল সমান হয় না (যাহার স্বভাব ক্র,র তাহাকে 
সরল করা যায় না )। 

৪২৪ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রথমক আদরে পুলক ভেল জত 
ন গুনল দাহিন বামে। 

২৫৯ 

মধুর বচন মধু ভরমহি পীউল 
বিষ সম ভেল পরিনামে ॥ ২। 

কতনে মনোরথে অছলনথ স্থন্দরি 

নাগর ভমর হমারে । 

জাঁবে পাব রস তাবে রহএ বস 

বিন দোসে কর পরিহারে ॥ ৪। 

রভসক অবসর কী নহি অঙ্গিরএ 

কত'ন করএ পরবন্ধে । 

অবসর বেরি হেরি নহি হেরএ 

ফলে জানিঅ সবে ধন্ধে ॥ ৬। 

তালপত্রের পুথি। 

১। দাহিন বামে--গুভাশুভ। 

১-২। প্রথম আদরে যত আনন্দ হইল গুভাম্তভ 

গণনা করিলাম না, মধুর বচন মধু ভ্রমে পাঁন করিলাম, 
বিষতুল্য পরিণাম হইল । 

৩-৪। হে স্থুন্দরি, ভ্রমর নাগরের সম্বন্ধে আমার 

কত মনোরথ ছিল ! যাবৎ রস পায় তাবৎ বশে থাকে 

( তাহার পর ) বিনা দোষে পরিহার করে। 

৫ | অঙ্গিরএ__অঙ্গীকার করে। পরবদ্ধে-- 

প্রবন্ধ, পরস্পর সাকাঙ্ বাক্য সমূহ। 

৫-৬। আনন্দের সময় কি না অঙ্গীকার করে, 

কত ন! সাঁকাজ্ষ বাফ্যসমূহ বলে, ( অন্য ) অবসরের 

সময় দেখিয়াও দেখে না, ফলে সকল সংশয় জানা 

যায় (শেষে আর কোন সংশয় থাকে না )। 

৪২৫ ৃঁ 

(রাধার উক্তি ) 

বুঝহি ন পারল কপটক দীস। 

অমিয় ভরমে খাএল হম বীস ॥ ২। 

অবে পরতীতি করত দু কোএ। 

সামর নহি সরলাসয় হো এ ॥ ৪। 



২৬০ যিদ্কাপতি। 

এ সখি কী পরলংসহ কান্ক। 

বচন সুধা সম হছদয় পখান ॥ ৬। 

মোহন জাল মদন সরে ভোলি। 

আরতি কী ন পঠওলন্কি বোলি ॥ ৮। 

বোলহিক ভল সখি মাধব নাম। 

বড় বোল ছড় পরজজ্তক ঠাম ॥ ১০। 

অন্ুভবি দূর কএল অনুবন্ধ । 
ভূগুতল কুসুম ভমর অনুসন্ধ ॥ ১২। 

ভনই বিষ্ভাপতি তোহে সখি ভোরি। 

চেতন হাথ কহ! রহ চোরি ॥ ১৪। 
তালপত্রের পুথি। 

১। কপট ক-_-কপটের ৷ দীস--উদ্দেস্ঠ | 

২। খাএল-__খাইলাম। বীস-_বিষ। 

১-২। কপটের উদেস্ঠ বুঝিতে পারিলাম না, 

অমৃত ভ্রমে আমি বিষ খাইলাম । 

৩। অবে--এখন। পরতীতি--প্রতীতি। 
দহ-কি। কোয়--কেহ। 

৪ সামর- শ্ঠামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বাক্তি। সরলা 
সয়--সরল চিভ। 

৩-৪। এখন কি কেহ প্রতীতি করিবে? কালো 

কখন সরলচিত্ত হয় না। 

৫। কী-_কেন, কি। পরসংসত-_প্রশংস! 

করিতেছ। 
শ৬। পথান--স্পাষাঁণ। 

৫-৩। হে সথি, কানাইয়ের কেন প্রশংসা করি- 

তেছ, বচন সুধা সম, হৃদয় পাষাণ । 

শ। মোহুন-মুগ্ধ। ভোলি- কম্পিত, চঞ্চল। 

৮। আরতি--আর্তি, অনুরাগের সময়। 

পঠওলফি--পাঠাইলেন। বোলি-_বলিয়া, কথা । 
৭-৮। মদনের শরে চঞ্চল (আমি) সুগ্ধের স্তায় 

জালবদ্ধ, অনুরাগের সময় কি না বলিয়! পাঠাইয়া- 

ছিলেন? 
৯১০1 সখি, মাধব নাম খলিতেই ভাল, মহৎ, 

ব্যক্তি কি পরিণামের সময় (শেষ কালে) কথা 

প্রেতিশ্রতি) ত্যাগ করে? 

১১। অনুভবি---অন্ুভব করিয়া । 

১২। তুগুতল- ভুক্ত । অনুসন্ধ-_-অনুসন্ধান 

করে। 

১১-১২। অনুভব করিয়া অন্ুবদ্ধ দুর করিল, 

ভুক্ত কুস্থমকে কি ভ্রমর অনুসন্ধান করে। 
১৩। ভোরি--ভোলা, বিহ্বল। 
১৪। চেতন-_-চতুর। হাথ--হাত, নিকট। 

কহা--কোথায়। 

১৩-১৪। বিগ্ভাপতি (সখীকে) কহিতেছে, তোর 

সথী সুঢ়া, চতুরের নিকট চুরী কোথায় থাকে (চতুরের 

নিকট কেমন করিয়া গোপন করিবে )? 

৪২৬ 

(রাধার উক্তি ) 

চানন ভরম সেবলি হম সজনি 

পুরত সকল মনকাম । 

কন্তক দরশ পরশ ভেল সজনি 

সীমর ভেল পরিনাম ॥ ২। 

একহি নগর বস্তু মাধব সজনি 

পরভাবিনি বদ ভেল। 

হম ধনি এহন কলাবতি সজনি 

গুন গৌরব দূর গেল ॥ ৪। 
অভিনব এক কমল ফুল সজনি 

দৌন৷ নিমক ডার । 

সেহে৷ ফুল ওতহি সুখায়ল সজনি 

রসময় ফুলল নেবার ॥ ৬। 

বিধিবস আজ আয়ল ছথি সজনি 

এত দিন ওতছি গমায়। 

কোন পরি করব সমাগম সজনি 

মোর মন নহি পতিয়াম্ব ॥ ৮। 
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বিগ্ভাপতি। 

ভনই বিষ্ভাপতি গাওল সজনি 

উচিত আওত গুনসাহু। 

উঠি বধাব করু মন ভরি সজনি 
আজ আওত ঘর নাহ ॥ ১০। 

মিখিলায় পদ। 

১। চানন--চন্দন (ক্ষ) ভরম-ভ্রম। 

সেবলি__সেব! করিলাম। মনকাম__মনস্কাম । 

২। কন্তক- কাস্তের। সীমর-_শিমুল গাছ। 
১২। সজনি চন্দন বৃক্ষ ভ্রমে আমি সেব! করিয়া- 

ছিলাম, (মনে করিয়াছিলাম ) সকল মনস্কামনা পূর্ণ 
হইবে। কাস্তের দর্শন স্পর্শন হইল, পরিণামে 
শানসলী বৃক্ষ হইল। (চন্দন ভ্রমে আমি তাহাতে 

অন্তুরক্ত হইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি কণ্টকপূর্ণ 
শানসলী বৃক্ষ )। 

৩। বন্ু-বাস করিয়া। পরভাবিনি--অপর 

রমণী। 

৩-৪। একই নগরে বাস করিয়! মাধব পরনারীর 

বশীভূত হইল, আমি এমন কলাবতী রমণী ( আমার ) 
গুণগৌরব দূর হইল। (আমি এমন সুন্দরী ও 
কলাবতী তথাপি মাধবকে বশ করিয়া রাখিতে পারি- 

লাম না, সে আমার সাক্ষাতেই এই নগরেই অন্ত 
নারীর বশীভূত হইল )। 

৫ | দৌনা দোনা, পাতার ঠোঙ্গা । নিমক-_ 

নিমের। ডার-_-নিক্ষেপ। 

৬। ওতহি--সেই খানেই। রসময়--রসযুক্ত। 

ফুলল- প্রন্ফটিত হইল। নেবার-_নীবার ধান্য। 

৫-৬। একটী অভিনব কমলকে ( আমাকে ) 

নিমপত্রের ঠো্গায়ু নিক্ষেপ করিল ) সে ফুল সেখানেই 
শুকাইল, নীবার কুন্থম ( পররমণী ) (তাহার চক্ষে) 

সরস ও প্রস্ক,টিত হইল। (আমি নবপ্রস্ফূটিত কমল 
তুল্য রূপহতী ও গুণবতী, তথাপি আঁমাকে অবহেলা 
করিয়া, আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিন! প্রিয়তম 

২৬১ 

রূপগুণবর্জিতা অপর রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছেন, 
তাহার চক্ষে সেই পরম রূপবতী ও গুণবতী )। 

৭। আফল ছখি-আসিয়াছে। গমায়-_কাটাইয়া। 

৮। পতিয়ায়__বিশ্বাস করে। 

৭-৮। এত দিন সেখানে যাপন করিয়া আজ 

বিধিবশে এখানে আসিয়াছে; আমার মনে ( তাহার) 

প্রতি বিশ্বাস হয় না, কেমন ক্রিয়া! ( তাহার সহিত ) 

সঙ্গত হইব? 
৯। গুনসাহ-_গুণরাজ । 

১০। বধাব-_বধাই, আনন্দ প্রকাশ। 

৯-১* | বিস্যাপতি গাহিয়৷ কহিতেছে, সজনি, 

উচিত সময়ে গুণপাজ আসিতেছে । সজনি, উঠিয়া 
মন ভরিয়া আনন্দ প্রকাশ কর, আজ নাথ ঘরে 

আসিবে। 

৪২৭ 

(রাধার উক্তি ) 

সখি হে ন বোল বচন আন। 

ভল ভল হুম অলপে চিন্ুল 

যৈসন কুটিল কান ॥ ২। 

কাঠ কঠিন কয়ল মোদক 

উপরে মাখল গুড়। 

কনয় কলস বিখে পুরল 

উপর দুধক পুর ॥ ৪। 

কানু সে সুজন হুম ছুরজন 

তকর বচনে যাব। 

হৃদয় মুখে এক সমতুল 

কোটিকে গোটেক পাব ॥ ৬। 
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পৃজসি 
সে ফুলে ধরসি বান। 

কামুক বচন এঁসন চরিত 
কৰি বিষ্ভাপতি ভান ॥ ৮1 



৬ 

১। ন বোল বচন আন--অন্ত কথা (আর 

কিছু ) বলিও না, আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিও না। 
মিথিলার পাঠ, নই বোল বচত প্রাণ-_কথায় প্রাণ 

বাচে না। 

২। ভালয় ভালয় আমি অল্পে চিনিলাম যেমন 

কুটিল কানাই। 
৩-৪। কঠিন কাঠের ( মাধবের হৃদয়ের ) উপরে 

গুড় মাখাইয়া (মুখে মিষ্ট কথা হিয়া) মোয়া করিল 

(খাইতে গেলেই ধাতে লাগে ) ) সুবর্ণ কলস (মাঁধবের 

রূপ ) বিষে পুরিয় ( মাধৰের হৃদয়) উপরে দুধের পুর 
( মুখের কথা ) দিয়া রাখিল। 

৫| যাঁব-_যায়, যাউক। কানাই সুজন আমি 

ছুর্জন তাহার বচন যাউক (সে আপনাকে ভাল, 

আমাকে মন্দ বলে ) তাহাই হউক । 

৬।  কোটিকে--কোটিতে । গোটেক-- 

( গো, গোটি, হিন্দী শব্দ) একটা । হৃদয় মুখে 

এক সমান কোটিতে একটি পা । 
৭। যে ফুল ত্যাগ করে, সেই ফুলেই পুজা করে, 

সেই ফুলেরই বাণ ধারণ করে। 

৪৯৮ 

(রাধার উক্তি ) 

সজনী অপদ ন মোহি পরবোধ। 

তোঁড়ি জোডিঅ জীহা গেঁঠে পএ পড় তাহা 

তেজ তম পরম বিরোধ ॥ ২। 

সলিল দিনেহ সহজ থিক সীতল 

ই জানএ সবে কোই। 

সে জদি তপত কএ জতনে জুড়াইজ 

তইঅও বিরত রস হোই ॥ ৪। 

গেল সহজ হে কি রিতি উপজাইঅ 

কুলসসি নীলী রঙ্গ । 

বিদ্তাপতি ৷ 

অনুভবি পুমু অনুভবএ অচেতন 

পড়এ হুতাস পতঙ্গ ॥ ৬। 

তালপত্রের পুৃথি। 

১। অপদ--অস্থানে, অনুচিত প্ররস্তাবে। 

পরবোধ- প্রবোধ। ২। তোড়ি-_ভাঙ্গিয়া, 

ছিড়িয়া। জোড়িঅ-_-জোড়া যায়। জাহা-_যেখানে। 

গেঁঠে গ্রন্থি, গাইট। 

১-২। সজনি, অনুচিত প্রস্তাবে আমাকে প্রবোধ 

দিও না। যেখানে ছি'ড়িযা জোড়া দেওয়া যায় 

সেখানে গ্রন্থি পড়িয়৷ যায়, আলোক ও অন্ধকারে 

পরম বিরোধ । 

৩। সিনেহ-স্নেহ, তৈল। ৪ জুড়াইঅ-_ 

জোড়া দেওয়! যায়, মিশিত করা যায়। তইঅও-_ 

তথাপি! 

৩-৪। সলিল ও তৈল স্বভাবতঃ শীতল, ইহ! 

সকলে জানে । তাহাদিগকে তণ্ত করিয়া যদি যত 

পূর্বক মিশ্রিত করা যায় তাহা হুইলেও বিরতরস 
হয় (মেশে না )। 

৫-৬। কুলশশীতে ( কুল রূপ চন্তরে ) নীল (কৃষ্ণ) 

বর্ণ লাগিলে ( কুলে কলঙ্ক হইলে ) অতীত স্বাভাবিক 

(বর্ণ) কেমন করিয়া উৎপন্ন করা যায় ( একবার 

কলঙ্কিত হইলে কি কুলের নির্মীলতা আর ফিরিয়া 

আসে)? অসাবধান (ব্যক্তি) অনুভব করিয়া 

আবার অনুভব করে, পতঙ্গ হুতাশনে পড়ে (যেমন 

পতঙ্গ অখ্রিশিখার উত্তাপ অনুভব করিয়াও আবার 

সেই শিখায় পড়ে সেইরূপ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি একবার 

যাতন! অনুভব করিয়াও আবার সেই কর্মে গ্রবৃত্ 
হয়)। 

৪২৭৯ 

(রাধার উক্তি ) 
পহিলহি কয়লহ হুৃদয়ক হার । 

বোলিতহ কোছে মোরি জিবন অধার ॥ ২ 



বিস্তাপতি। 

অইসনেও হঠে.বিঘটওলহ পেম। 

জইসন চতরিআ! হাথক হেম ॥ ৪1 

এ সখি হরি সঞ্চে৷ সিনেহ বঢাএ। 

জত অনুসএ তত কহহি ন জাঁএ ॥ ৬। 

দুরজনি দৃতী তহ ই ভেল। 

অপদহি গিরি সম গৌরব গেল ॥ ৮। 

অবে কি কহব মতি দুষণ মোর । 

চিহ্ুল চটাইল বোলি পরোর ॥ ১০। 
তালপত্রের পু খি। 

১২। প্রথমেই (আমাকে ) হৃদয়ের হার করিল, 

বলিত, “তুমি আমার জীবন আধার।” 

৩। অইসনেও--এমনও | হঠে_ বলপুর্বক । 

বিঘটওলহ-_প্রতিবন্ধ করিল। 

৪। চতরিআ-_চতুর, এঠ। 

৩-৪। এমন প্রেমেও বলপুর্ব্বক প্রতিবন্ধ করিল 

যেমন শঠের কর্তৃক হাতের স্বর্ণ অপহৃত হয় )। 

৫। বডঢ়াএ_বাড়াইয়! ৷ 
৬ ।| অন্ুসএ অনুশয় । 

€-৬। হে সখি, হরির সহিত স্নেহ বাঁড়াইয়৷ যত 

অনুতাপ (হইল) তাহা কহা যায় ন!। 
৭। ছুরজনি- হুর্জনী, খল। তহ--হইতে। 

৮। অপদহি--অস্থানে। 

৭-৮। খল দৃতী হইতে ইহা হইল, অস্থানে 
পর্বততুল্য গৌরব গেল। 

৯। মতি দুধণ-_বৃদ্ধির দোষ। 

১০। চটাইল--তেলাকুচা ফল। 

পরওয়র (হিন্দী ) পটল । 
৯-১। এখন কি কহিব, আমারই বুদ্ধির দোষে 

তেলাকুচা ফলকে পটল বলিয়! চিনিলাম। 

পরোর-_ 

২৬৩ 

8৩৩ 

(রাধার উক্তি ) 

পরিমল লোভে ধাওল 

পাওল নহি পাস। 

মধুসিন্ধু বিন্দু ন দেখল 

অব জন উপহাস ॥ ২। 

অব সথি ভমরা ভেল পরবশ 

কেহে৷। ন করয় বিচার। 

ভলে ভলে বুঝল অলপে চীহুল 

হিয়া তম্ত্ব কুলিশক সার ॥ ৪। 

কমলিনী এড়ি কেতকী 

গেলা বহু সৌরভ হেরি। 
কণ্টকে পিড়ল কলেবর 

মুখ মাখল ধূরি ॥ ৬। 

ভিন ভিন অনুভবি আবথু 

জনি পাবথু খেদ। 
এক রস পুরুষ বুঝল নহি 

গুণ দুষণ ভেদ ॥ ৮ | 

ভনই বিদ্ভাপতি শুন গুনমতি 

রস বুঝহ রসমন্তা । 
রাজা শিবসিংহ সব গুণ গাহক 

রাণি লখিম! দেবি কন্তা ॥১০ । 

১-২। পরিমলের লোভে ধাবমান হুইলাম, 
নিকটে যাইতে পারিলাম না । মধুসিদ্থতে একবিদুও 

(মধু) দেখিলাম না, এখন লোকের উপহাস (রহিল)। 

৩-৪। সখি, এখন ভ্রমর ( মাধব ) পরবশ হইল, 

কোন বিচার করে না ( আমার যাতনা হইবে মনে 
করিয়া বিরত হয় না); ভাল ভালয় বুঝিলাম, 

অল্পে চিনিলাম তাহার হৃদয় বন্পসার। 

৫-৬। কমলিনীকে ( আমাকে ) এড়িয়া (বণ! 
পূর্বক পরিহার করিয়া) কেতকীর বহু সৌরভ হেরিয়া 



ত্৬৪ 

(ভাঙার নিকট ) গেল; কণ্টকে কলেবর গীড়িত 
হইল, সুখে ধূলি মাথিল। 

গন্ধাট্যাসৌ ভূবনবিদিতা কেতকী স্বরবর্ণ! 

পদ্ম ভ্রান্ত ক্ষুধিত মধুপঃ পুষ্প মধ্যে পপাত। 

অন্বীভূতকুন্ুমরজসা কন্টকৈশ্ছিন্ন পক্ষঃ 
স্থাডুং গন্তং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো! ছিরেফঃ ॥ 

ত্রমরাষ্টক। 

৭-৮। ভিন্ন রূপ অনুভব করিয়া! ( নৃতন সুখের 

আশায় ) ভিন্নের (অপর রমণীর ) নিকট যায় (আসে) 

যেন ছুঃখ পায় যোহাতে অন্ুরক্ত ছিল তাহার নিকট 

থাকিতে যেন ক্লেশ হয়); দোষ আর গুণের যে 

গ্রভেদ পুরুষ ( সেই ) এক রস বুঝিল না । 
৯। রস বুঝহ রসমস্তা _রসবান (রসজ্ঞ) বাক্তি 

রস বুঝে। 

১০। সব গুণ গাহক-_ সকল গুণ গ্রাহক। 

কস্তা-_কাস্ত।. 

৪৩১ 

(রাধার উক্তি ) 

মালতি মধু মধুকর কর পান। 

সুপুরুষ জঞ্ষে৷ হো! গুনক নিধান ॥ ২। 

অবুঝ ন বুঝ এ ভলাছ বোল মন্দ। 

ভেক ন পিবএ কুসুম মকরন্দ ॥ ৪। 

এ সখি কি কহব অপনুক দন্দ। 

সপনেহু জনু হো! কুপুরুষ সঙ্গ ॥ ৬ 
দুধে পটাইঅ সীচীঅ নীত। 

সহজ ন তেজ করইলা ভীত ॥ ৮। 

কতে জতনে উপজাইঅ গুন। 

কল ন বুঝ এ হুদয়ক সূন ॥ ১০। 

মন্দা রতন ভেদ নহি জান। 

মন্দ! বান্দর মুহ ন সোভএ পান ॥ ১২। 
নেপালের গু'খি। 

বিস্কাপতি। 

১-২। মধুকর মালতীর মধু পান করে, যদি 
গুধনিধান হয় ( তবেই ) সুপুরুষ । 

৩-৪। অবুঝ বুঝে না, ভালকেও মন্দ বলে, ভেক 

কুহ্থমের মকরন পান করে ন!। 

গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলম্ত গুণিনি পরিতোষ: | 

অলিরেতি বনাৎকমলং নহি ভেকত্বেক বাসোপি ॥ 
হিতোপদেশ। 

দুরাদ্ধাবতী পদ্মার্থ, মধুলোভানধুক্রতঃ | 
ভকন্তক্ন হি জানাতি তানু,র্টি পাদমুৎস্থজেৎ ॥ 

ব্রহ্ষবৈবত্তপুরাণ। 

৫-৬। হে সখি, আপনার বিষাদ (ঘন্দ) কি 

কহিব, স্বপ্নেও যেন কুপুরুষের সঙ্গ না হয়। 

৭1 পটাইঅ-_পাট কর। মীচীয়-_সিঞ্চন 

কর। নীত- নিত্য । ৮। সহজ-_ম্বভাব। 
করইল।-_করেলা। 

৭-৮। (যদ্দি) নিত্য ছুগ্ধ সিঞ্চন করিয়া পাট কর 

( তথাপি ) করেলা স্বভাবতিক্তত! ত্যাগ করে না। 

৯। উপজাইঅ--উৎপন্ন কর। ১০। হ্বদয়ক 

সন-_হৃদয়হীন । 

৯-১*। কতই যত পূর্বক গুণ উৎপাদন কর, 

হৃদয়শৃন্ত ব্যক্তি কথা বুঝে না। 

১১-১২। মন্দ ব্যক্তি রত্বরভেদ জানে না, মন্দ- 

স্বভাব বানরের মুখে পান শোভা পায় না। 

৪৩২ 

(রাধার উক্তি) 

জলধি মাগএ রতন ভডার। 

টাদ অমিঅ দে সগর সংসার ॥ ২. 

নাগর জে হোঅ কি করত চাহি। 

জকরা জে রহ সেদে তাহি॥৪। 

সাজনি কি কব আপন গেআন। 

পর অনুরোধে কতএ রহ মান ॥ ৬। 



বিদ্ভাপতি। 

বিন পওলে তকরাহু দুর জাএ। 

দুহু দিস পএ অনুতাপ জনাএ ॥ ৮। 

পওলে অমর ভোএ দন্ত কোএ। 

কাঠ কঠিন কুলিস সত হোএ ॥ ১। 
নেপালের পু'খি। 

১-২। সমুদ্রের নিকট বরত্রভাগার প্রার্থনা করে। 

টার সমস্ত সংসারে অমৃত দেয়। 

যে নাগর হয় তাহার নিকট চাহিয়া কি 

হইবে ? যাহার যাহা থাকে সে তাহা দেয়। 

৫-৬। সঙ্জনি, আপনার জ্ঞানের কথা কি কভিব, 

পরকে অনুরোধ করিলে মান কোথায় থাকে ? 

৭-৮। না পাইলে তারও দূরে যায় (আর৭ 

মান হানি হয়), ছুই দিক হইতে অন্ৃতাঁপ জানায় 

(পাইতে হয় )। 

৯-১০ 1 পাইলে ( প্রার্থনা করিয়! পাইলে ) কেহ 

কি অমর হয় + কাঠের (ন্যায়) শত বজের (ন্যায়) 

( হৃদয় ) কঠিন হয়। 
কপ 

৪৩৩ 

(রাধার উক্তি) 

কি কহব হে সখি পামর বোল । 

পাথর ভামল তল গেল সোল ॥ ২। 

ছেদি চম্পক চন্দন রসাল। 

রোপল সিমর জিবন্তি মন্দাল ॥ ৪। 

গুনবতি পরিহরি কুজুবতি সঙ্গ । 

হিরা হিরন তেজি রাঙ্গহি রঙ্গ ॥ ৬। 

পণ্ডিত গুনি জন দুখ অপার । 

অছয় পরম সুখ মুঢ় গমার ॥ ৮। 

গিরিহি নিবিহিত রাঙ্ক পরবীন। 

চোর উজোরল সাধু মলীন ॥ ১০ । 

বিষ্ভাপতি কহ বিহি অন্ুবন্ধ ৷ 

স্বনইতে গুনি জন মন রন ধন্ধ ॥ ১২। 
কীর্তনানন্দ। 

৩-৪। 

২৬৫ 

১। বোল- কথা । ২। সোল--সোল।। 

১-২। সখি, পামরের কথা কি কহিব, পাথর 

ভাসিল, সোল! তলাইয়া৷ গেল। 

৪। জিবস্তি__জিয়ন্ত্রী গাছ। 

গুণহীন। 

ছেদশ্চন্দনচুত চম্পক বনে রক্ষা করীরদ্রদমে 

হিংসা হংসমঘুর কোকিল কুলে কাকেধু লীলারতিঃ। 

নীতিরত্ব। 

মন্দাল-- মন্দ, 

৬। হিরণ-__হিরিণ্য, স্বর্ণ। 

৯। গিরিহি--গ্ুহী। নিবিহিত--বিবেকশূন্ত | 

রাঙ্ক-দরিদ্র। পরবীন--প্রবীণ। গৃহস্থ বিবেক- 

শূন্য, দরিদ্র গ্রাবীণ হটল। 

১০। চোর উজ্জ্বল (যশপূর্ণ ) হইল, সাধু স্লানযশ 
হইল। 

১১-১৯। বিগ্তাপতি কহে, বিধাতার অনুবন্ধ 
শুনিয়! গুণী ব্যক্তিরা সংশয় 'চঞ্ড হইয়া থাকে। 

৪৩৪ 

(রাধার উক্তি) 

দহে৷ দিস স্থুনসন অধিক পিআসল 

ভরমৈতে বুল সভ ঠামে। 

ভাগ বিহিন জন আদ্দর নহি লহ 

অনুভব ধনি জন ঠামে ॥ ২। 

হে সাজনি জন্ু লেহে ভমিকরি নামে । 

বিধিহিক দোখ সন্তোখ উচিত থিক 

জগত বিদিত পরিণামে ॥ ৪। 

আতর্পে তাপিত সীতল জানিকহু 

সেওল মলয় গিরি ছাহে। 

এঁসন করম মোর সেহও দুর গেল 

কএল দবানলে দাহে ॥ ৬। 

কতে ছুখে আজ সমুদ্র তির পাওল 

সগরেও জলে ডেল ছারে। 



২৬৬ 

এহনা অবসর ধৈরজ পএ হিত 

স্বকৰি ভনথি কণ্টহারে ॥ ৮। 
তালপত্রের পুথি। 

১। স্ুন- শূন্য ৷ সন--তুল্য, প্রায়। পিআসল 

_পিপাসিত। ভরমৈতে- ত্রমিত, ঘুরিয়! ঘুরিয়া ৷ 
২1 পলহ--লয়, পায়। 

১-২। দশ দিক শ্নগ্রায়, থুরিয়া ঘুরিয়া সকল 
স্থানে ভ্রমণ করিয়া অধিক পিপাসিত হুইল। তাগ্য- 

হীন জন ধনী ব্যক্তির নিকটে আদর অন্রভব করে 

(প্রাপ্ত হয় )ন|। 

৩। ভমিকরি-_ ভ্রমণকারী। 

৩-৪। হে সজনি, ভ্রমণকারীর নাম লইও না, 

বিধির দোষে সম্তোষই উচিত হয়, জগতে এই 

পরিণাম বিদিত। 

€। জানিকহু__জানিয়া। 

করিলাম। 

৫-৬। আতপে তাঁপিত হুইয়৷ শ্লীতল জানিয়া 
মলয় গিরির ছায়৷ সেবন করিলাম । আমার এমনি 

কর্ণ (অনৃষ্ট ) সেও দূরে গেল, দাবানল দগ্ধ করিল। 

সেওল-_ সেবা 

৭। সগরেও--সমুদয় | ছারে ক্ষার, 

লবণাক্ত । 

৮। অবসর- সময় । 

৭-৮। কৃত ছুঃঘে আজ সমুদ্র তীর প্রাপ্ত হইলাম, 

সমুদয় জল লবণাক্ত হইল। গ্নুকবি কণহার 

(বিদ্ভাপতি ) কহিতেছে, এমন সময় ধৈধ্যে হিত হয়। 

৪৩৫ 

(রাধার উক্তি) 

নাগর হো সে হেরিতহি জান। 

চৌসটি কলাক জাহি গেঞান ॥ ২। 
সরূপ নিরূপিঅ কএ অন্ুবন্ধ | 

কাঠেও রস দে নানা বন্ধ ॥ ৪। 

বিদ্ভাপতি। 

কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্ছ। 

মঞ্জে অনুমাপল নিছছ পখান ॥ ৬। 

বরসহ দাদস তৃূঅ অনুরাগ । 
দূতী তহ তকরা মন জাগ ॥ ৮। 

কতএক হমে ধনি কতএ গোআলা । 

জল গল কুস্থম কৈসন হোঅ মালা! ॥ ১০। 
পবন নহি সহএ দ্রীপক জোতি। 

ছুইলে কাচ মলিন হোঅ মোতি ॥ ১২। 

ঈ সবে কহিকহু কহিহহ সেবা । 

অবসর পাএ উতর হমে দেবা ॥ ১৪। 

পরধন লোভ করএ সব কোই । 

করিম পেম জঞ্ো আইতি হোই ॥ ১৬। 

নাগরি জনকে বন্ল বিলাস। 

ককেন্ত বচনে রাখি গেলি আস ॥ ১৮। 

নেপালের পুঁখি। 

১-২। নাগর হয় তাহাকে দেখিতেই জানা যায়, 

যাহার চৌষটি কলার জ্ঞান (আছে)। 
৩-৪। চেষ্টা করিয়া সত্য নিরূপণ করিতে হয়, 

নান উপায় করিলে কাষ্ঠও রস দেয়। 

৬। অনুমাপল-_অন্ুমান করিলাম। নিছছ-_ 

নিছক, সম্পূর্ণ 

€-৬। কেহ বলে মাধব, কেহ বলে কানাই, আমি 

অনুমান করিলাম সম্পূর্ণ পাষাণ। 

৭-৮। (রাধা দূতীকে শিক্ষা দিতেছেন যেন এই 

কথা মাধবকে বলে) দ্বাদশবর্ধ বয়স হইতে তোর 

অনুরাগ দূতী হইতে (দুতীর কথায়) তাহার (রাধার) 

মনে জাগিতেছে। 

৯-১০| কোথায় আমি ধনী, কোথায় গোঁপ 

গেয়লা, মাধব), জলের কুদ্গম ও স্মলের কুম্ছমে কেমন 

মাল! হয়? 

১১-১২। দীপের জ্যোতি পবন সহে না, কাট 

স্পর্শ করিলে মুক্তা মলিন হয়। 



বিদ্যাপতি । 

১৩। সেবা-নমস্কার, প্রণাম । 

১৩-১৪ | এই সকল কহিয়া (আমার) প্রণাম 

কহিবে, অবসর পাইয়া আমায় উত্তর দিবে। 

১৬। আইতি-_আম্ভু । 

১৫-১৬। পরধনে সকলে লোভ করে, মণি আয় 

হয় (তাহা হইলে) প্রেম করে। 

১৭-১৮। বন নাগরীর সহিত বিলাস করিতেছে, 

কথায় কেন আশা! দিয়া গেল ? 

৪৩৬ 

( রাধার উক্তি) 

কবনু'রসিক সঞ্চেো৷ দরসন হোয় জন্ম 

দ্রসনে ভোয় জন্ু নেহ। 

নেহ বিছোহ জন্ত কান্তক উপজয় 

বিছ্বোহ ধরয় জন্মু দেহ ॥ ২। 

সজনি দুর কর ও পরসঙ্গ । 

পহিলহি উপজইত পেমক অস্কুর 

দারুণ বিধি দেল ভঙ্গ ॥ ৪। 

যবনূ দৈব দোষ উপজয় পেম 

রসিক সঞ্জে জন্ম হোয়। 

কানু সে গোপতে নেহ করি অব এক 

সবন্ধ শিখাওল মোয় ॥ ৬। 

এহন ওঁখধ সখি কহা নহি পাইয় 

জনি যৌবন জরি যাব । 
অসমঞ্জস রস সহয় ন পারিয় 

ইহ কবিশেখর গাব ॥ ৮। 
পদকল্পতরু। 

১। কবছ-কখনও । জঙন্গু--না। নেহ-_ 

্লেহ। 

২। বিছোহ-_বিচ্ছেদে। কান্ক-_কাহারও। 
উপজয়- উৎপন্ন হয়। ন্নেহে কাহারও যেন বিচ্ছেদ 

না উৎপন্ন হয়, বিচ্ছেদে যেন দেহ ধারণ না করে। 

৬৭ 

৩। পরসঙ্গ--প্রসঙ্গ। , 

৪1 দেল ভঙ্গ-সভাঙ্গিয়া দিল। 

৫| যখন দৈবদোষে প্রেম উৎপন্ন হয়, রসিকের 

সঙ্গে যেন না হয়। 

৬। কানাই একবার গুপ্ত প্রেম করিয়া এখন 
১ 

আমাকে সব শিখাইল । 

৭। পাইয়-_পাই। জবি--জলিয়া, পুড়িয়। 

৮। অসমগ্স--অযুক্ত, যাহাতে সামঞ্রন্ত নাই । 

৭-৮। সি, এমন ওঁষধ কোথাও পাই না যেন 

(যাভাতে) যৌবন পুড়িয়া যায়, কবিশেখর গায়, 

অযুক্ত রস (কুজনের প্রেম) সহ কর! যায় না। 

৪৩৭ 

(বাধার উক্তি) 

জনম হোঅএ জনি জঞ্ঞে। পুন হোই । 

জুবতী ভএ জনমএ জনু কোই ॥ ২। 

ভোইহ জুবাঁত জনু হো রসমস্ত্ি। 

রসও বুঝএ জন হো৷ কুলমন্তি ॥ ৪। 

ই ধন মাগঞ্জো বিহি এক পএ তোহি। 

থিরত। দিহহ অবসান মোহি ॥ ৬। 

মিলি সামি নাগর রসধার | 

পরবস জন হোঅ হমর পিয়ার ॥ ৮। 

হোইহ পরবস বুঝিহ বিচারি। 

পাঁএ বিচার হার কঞ্জোন নারি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি অছ পরকার। 

দন্দ স্ুুমুদ হোএত জীব দয় পার ॥ ১২। 
_. নেগালের পুথি। 

১-২। জন্ম হইয়া বদি আবার ( জন্ম ) হয়, যুবতী 

তইয়! যেন কেহ জন্ম গ্রহণ করে না । 

৬ সপশ্৩- সখা । 

৪1 কুলমস্তি--কুলবতী। 

৩-৪। যুবতী হুইয়া যেন রসবতী হয় না, রস 

বুঝিয়া যেন কুলবত্তী হুয় ন1। 



২৬৮ 

৫-৬। বিধাতঃ, তোর নিকট এক মাত্র এই ধন 

প্রার্থনা করি অবসানে ( শেষাবস্থায় ) যেন স্থিরতা 

দিবে। 

৭1 বূসধার- রসাধার। 

৮। পিয়ার প্রিয় । 

৭-৮। স্বামী (বল্পভ) যেন নাগর ও রসাধার হয়, 

আমার প্রিয় ষেন পরবশ ন৷ হয়। 

৯-১* | পরবশ হইলে (কি আর) বিচার করিয়! 

বুঝিবে? হার পাইয়া কোন নারী বিচার করে £ 

১১। পরকার-- প্রকার, উপায় । 

১২। দলা দ্বন্দ। কলহ । স্ুমদ- সমুদ্র । 

জিব দয়-_-প্রাণ দিয়া । 

১১-১২। বিগ্তাপতি কিতেছে, উপায় আছে, 

প্রাণ দিয়া কলহ সমুদ্র পার ভইবে। 

৪৩৮ 

। রাধার উক্তি ) 
অপথ সপথ কএ কহ কত ফুসি। 

খন মোঠে তখনে রহত রূসি ॥ ২। 

মোঁঞ্ে ন জএবে মাই দুজন সঙ্গ । 

নহি সরলাসয় সামর্গ ॥ ৪। 

অবলোকব নহি তনিক রূপ। 

আখি অছইতে কইসে খসব কূপ ॥ ৬। 
, বিষ্ভাপতি কবি রভসে গাব। 

মলিক বহারদিন বুঝ ই ভাব ॥ ৮। 
তালপঞ্ত্রের পুথি। 

১। অপথ--কুপথ, মন্দ কর্ম । সপথ--শপথ। 

কই-_করিয়া। ফুসি--মিথ্যা কথা। 
২। মোহে আমার প্রতি। 

করিয়া। 

১-৯। মন্দ কর্ম (গোপন করিবার নিমিত্ত) শপথ 

করিয়া কত মিথ্যা কহে, পের) ক্ষণে আবার তখনি 

আমার প্রতি রাগিয়! বহে (রাগ করে)। 

রূসি--রাগ 

বিগ্ভাপতি। 

৩। মোর- আমি । মাই-_ মা, মাগো, ওম|| 

সঙ্গ--মিলন, সাক্ষাৎ। 

৪। সরলাসয়_সরল চিত । সামরঙ্গ-_কৃষ্বর্ণ। 

৩-৪। মা গো, আমি হুজ্জনের (সহিত) সাক্ষাৎ 

করিতে যাইব নী, রুষ্ণবর্ণ (ব্যক্তি) সরলচিত্ত হয় না। 

৫। অবলোঁকব-_অবলোকন করিব। তনিক-_- 

তাহার। 

৬। অছইতে--থাকিতে। 

করিয়।। খসব-_পড়িব। 

৫-৬ | তাহার রূপ অবলোকন করিব না, চক্ষু 

থাকতে কেমন করিয় কূপে পতিত হইব ? 

৭। রৃতস--কৌতুক। গাব-_গায়। 
৮। মলিক খহারদিন--মল্লিক (মলিক্) বহার 

দীন, দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান গায়ক ছিলেন। 

বিগ্তাপতির সহিত [দল্লীতে ইহার পরিচয় হুয়, এইরূপ 

প্রবাদ আছে। 

৭-৮। বিগ্াপতি কবি আনন্দে গায়, মল্লিক 

বহারদীন এই ভাব বুঝেন। 

কইসে-_কেমন 

৪৩৯ 

(রাধার উক্তি ) 

অপনহি পেম তরুমর বাঢল 

কারণ কিছু নহি ভেল!। 

সাখা পলব কুস্থমে বেআপল 

সৌরভ দহ দিস গেলা ॥ ২। 
সখি হে ছুরজন ছুরনয় পাএ। 

মুর জঞ্ঞে! মুড়হি সঞ্চে ভাগল 

অপদহি গেল হ্ৃখাএ ॥ ৪। 

কুলক ধরম পহিলছি অলি আএল 

কঞ্চোনে দেব পলটাএ। 

চোর জননি নিজঞ্চে৷ মনে মনে ঝাখঞ্ো 

রোগে! বদন ঝপাঁএ ॥ ৬। 



বিস্তাপতি । 

অইসন! দেহ গেহ ন সোহাবএ 

বাহর বম জনি আগি। 

বি্কাপতি কহ অপনহি আউতি 

সিরি সিবসিংহ লাগি ॥ ৮। 
নেপালের পু'খি। 

১। তরুঅর_তরুবর। 

২। বেয়াপল- -বাপিল। 

১-২। প্রেম তরুবর আপনি বাড়িল, কিছু 

কারণ ছিল ন! (অকারণে ); শাখা পল্লব কুস্থমে 

ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ «শ দিকে গেল । 

৩। ছুরজন - দুর্জন। ছুরনয়-_দর্ণয়। ছুট 

নীতি। 

৪1 মুর_ মুল। মুড়ভি--মাথাই । অপদহি--- 

অস্থানে। সুখাএ_-গুকাইয়া | 

হে সখি, ছচ্গনের ঢর্নীতি পাইয়া ( সেই 

কারণে) যেন মুল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, 

অস্থানে ( পড়িয়া ) শুকাইয়া গেল। 

৫ পলটাএ-_ফিরাইয়া। 

৬ ঝাখঞ্ো-শোক করি। 

রোদন করি। 

৫-৬। কুলের ধর্মে 'প্রথমেই অলি আসিল, কে 

ফিরাইয়া দিবে ? চোরের মার মত মনে মনে শোক 

করিতেছি, মুখ টাকিয়া! রোদন করিতেছি । 
৭। সোহাবএ শোভা পায়, ভাল লাগে। 

বম- নিঃসারণ, উদগীরণ । আগি__অগ্রি। 

৮। আউতি-_আসিবে। 

৭-৮| এরূপ (এই অবস্থায়) দেহ, গৃহ ভাল 

লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদগীরণ করিতেছে । 

বিদ্তাপতি কহে, শ্্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি 
আসিবে (শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন )। 

৩০৪ । 

রোঞো- 

২৬৯ 

8৪8০ 

(দৃতীর উক্তি) 

গগন মডল ছু্তক ভূখণ 

একসর উগ চন্দা। 

গএ চকোরী অমিয় পীবএ 

কুমুদিনি সানন্দ! ॥ ২। 

মালতি কাইএ করিঅ রোস। 

একল ভমর বন্ত কুস্থুম 

কমল তাহেরি দোস ॥ ৪। 

জাতকি কেতকি নবি পছুমিনি 

সব সম অনুরাগ । 

তাহি অবসর তোহি ন বিসর 

এহে তোর বড় ভাগ ॥ ৬। 

অভিনব রস রভস পওলে 

কওন রহ নিবেক। 

ভনে বিষ্যাপতি পরহিত কর 

তৈসন হরি পএ এক ॥ ৮। 
নেপালের পু'খি। 

১। মডল-_ভূমণ্ডল। দৃহুক-_ছুইয়ের। ভূখণ 
_স্ুষণ। একসর-_একেশ্বর, একা। উগ- উদয় 
হইলে। 

২। গঞএ--গিয়া। পীবএ-_পান করে। 

১-২। গগন (ও) ভূমণ্ডুল উভয়ের ভূষণ হইয়! 

চন্দ্র একা উদয় হয়। চকোরী গিয়া অমৃত পান করে, 

কুমুদিনী সানন্দিতা হয়। 

৩। কাইএ--এমন কেন। 

৪।| কমন- কোন । তাহেরি- তাহার। 

৩-৪। মালতি (রাধা) কেন এমন রোষ করিতে- 

ছিস্? ভ্রমর একা, কুম্থম অনেক ( তাহাতে ) তাহার 

কোন দোষ? 

৫-৬। জাতকী কেতকী নবীনা পদ্মিনী সকলে 

(ভ্রমরের) সমান অস্থরাগ, তাহাদিগকে পাইয়া 
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অবসর, সুযোগ পাইয়া ) তোকে ভুলিয়া যায় না 

ইহাই তোর বড় ভাগ্য। 
৭-৮। নূতন আনন্দ রস পাইলে কাহার বিবেক 

থাকে? বিদ্যাপতি কহে, পরের হিত করে তেমন 

হরিই একা । 

৪৪১ 

( দৃতীর উক্তি) 

জলধি স্থমের হুঅও থিক সার। 

সব তহ গণিঅ অধিক বেবহার ॥ ২। 

মালতি তোহে জদি অধিক উদাস । 

ভমর জাব আবে কমলিনি পাস ॥ ৪। 

লাথ করসি কত অবসর পাএ। 

দেহরি ন হোঅএ হাথে ঝপাএ ॥ ৬। 

কুচ যুগ কঞ্চন কলস সমান । 

মুনি জন দরসনে উগএ গেআন ॥ ৮। 

তঞ্চেগে বর নাগরি অপনে গুন । 

কঞ্চোনক দেলে হো বড় পুন ॥ ১০ | 
নেপালের পুথি। 

১-২। সমুদ্র ও সুমের ই সার বস্ত, সকলের 

অপেক্ষা ব্যবহার অধিক গণনা করি (উত্তম ব্যবহার 

সফলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ )। 
৩-৪। মালতি, তুমি বদি অধিক উপেক্ষা কর, 

ভ্রমর এখন কমলিনীর নিকট যাইবে । 

৫ লাখ-_ছলনা। 

৬। দেহরি--বহিত্বার অথবা দ্বারের চৌকাট। 

৫-৬। অবসর পাইয়া কত ছলন৷ কর, হস্ত দ্বারা 

ছারদেশ ঢাকা যায় না। 

৭-৮। কুচযুগল কাঞ্চন কলস সমান, মুনি জন 

দেখিলেও জ্ঞান উদয় হয় ( চঞ্চলচিত্ হয় )। 

৯-১০। তুমি আপনার গুণে শ্রেষ্ঠ নাগরী, 

কাহাকে প্রেম) দিলে বড় পুণ্য হয়? 

বিদ্ভাপতি ৷ 

৪8৪২ 

( সখীর উক্তি ) 

পছা স্থানিঅ ভেলি মহাদেই 

কনকে নাবে বোকান । 

গগন পরসি রহ সমীরন 

সৃপ ভরি কে আন ॥ ২। 

স্বন্দরি অবে কী দেখহ দেহ । 

বিন্ত হটবই অরথ বিল্ুন 

জৈসন হাটক শেভ ॥ ৪1 

মপগ পথ পরিচয় ভেলে 

বসি দিন দুই চারি। 

স্থরত রস খন একে পাবি 

জাব জীব রহ গারি ॥ ৬। 
নেপালের পুথি। 

১। পছা স্ুনিঅ-_পূর্বশ্ররতি | মহাদেই-_ 

মহাদেবী। নাবে--নৌকা। বোকান- বোবা । 

২। হ্প- সুপ, কুলা। 

১-২। মহাদেবি (পাটরাণী), পূর্বে গুন! ছিল 

(এরূপ পূর্বশ্রতি আছে) সোনার নৌকা হইতে 
রেড়ের) বোঝা (লোকে লইয়া আসিত)। সমীরণ 

আকাশ স্পর্শ করিয়া! থাকে, কুলায় ভরিয়া কে আনে? 

৩। অবে--এখন । দেহ-_দিবে। 

৪। হুটবই-_হট্পতি, দোঁকানের মালিক। 

অরথ-_অর্থ, প্রয়োজন । বিভ্বন--বিহীন। হাঁটক-_ 

স্বর্ণ । 

৩-৪। সুন্দরি, এখন কি দেখিতে দিবে? 
দোকানের মালিক না থাকিলে (গৃহস্বামী না 

থাকিলে ) স্বর্ণগৃহও নিশ্রয়োজন হয়। 

৫ | বসিস্থাকে। 

৬। পাবিঅ-_পায়। জাব জীব--যাবজ্জীবন। 

গারি- গালি, নিন্দা । 

৫-৬। কুপথের পরিচয় হইলে ( কুপথগামী 

হইলে ) ছই চার দিন (সেই পথে) থাকে (কিছু 



বিদ্যাপতি। 

দিন কুকর্ম ভাল লাগে ), সুরত রস এক মুহূর্ত পায়, 

যাবজ্জীবন নিন্দা থাকে। 

৪৪৩ 

(দূতীর উদ্ধি ) 

তিন তুল মরু তা তহ ভ.এ লন্ 

মানিঅ গরুবি আহি। 

অছইতে জে বোল নী অছ্ছএ 

সে লু সবন্ চাহি ॥ ২। 

সাজনি কইসন তোর গেঁয়ান। 

জউবন রতন তোর সোআধিন 

ককেন করসি দান ॥ ৪। 

জাবে সে জউবন তোর সোশগাধিন 

তাবে পরবস হোএ। 

জউবন গেলে বিপদ ভেলে 

পুচি ন পুছত কোএ ॥ ৬। 

এহি মহী আধ অথির জীবন 

জউবন অলপ কাল। 

ইথ্থী জত জত ন বিলসিঅ 

সে রহ হাদয় সাল ॥ ৮। 

তোর ধন ধনি তোরাহি রত 

নিধন ভোএত আন। 

দানক ধরম তোরাভি ভোএত 

কবি বিষ্ভাপতি ভান ॥ ১০। 

তালপত্রের ও নেপালের পু'খি। 

১। তিন-তৃণ। তুল-_-তুল্য। তা তহ-_ 

তাহা অপেক্ষা। লহ লঘু । মানিঅ-_ গ্রার্থিত, 
বাঞ্চিত। গরুবি--গুব্বী (অতঙ্কারের অর্থে)। 

আহি--হইলি, আছিস্। 

২। অছইতে-_-আছিতে, থাকিতে । বোল-_ 

বলে। অছএ_আছে। সবহছু--সকলের। চাঁহি-_ 

চেয়ে, অপেক্ষা । 

২৭১ 

১-২। প্রাথিত হইয়! (তুই) ভারি হুইলি (সে) 

এখন তৃণ তুল্য (বা) তদপেক্ষা লঘু হুইল, (তোকে 
নে প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনম্কাম হইল তাহাতে সে 

লঘু হইল তুই ভারি হইলি )। থাকিতে (প্রাথিত 
সামগ্রী থাকিতে) যে বলে নাই সে সকলের অপেক্ষা 

লঘু। 

৩। সাজান-_সজনি। 

৪। সোয়াধিন__স্বাধীন, 

ককে--কেন, কি কারণে। 

৩-৪। সজনি, এমনি তোর জ্ঞান! যৌবন রত্ব 

তোর নিজের অধীন, কেন দান করিস্ না? 

৫। জাবে--যাবৎ। তাবে -তাবৎ। হোঁএঁ_ 

গেঁয়ান- জ্ঞান । 

নিজের অধীন। 

হইবে। 

৬। ভেলে- হইলে । পুছত- _জিজ্ঞাসা করিবে। 

কোএ _-কেহ। 

৫-৬1 যাবৎ সে যৌবন তোর নিজের অধীন 

তাবৎ পর বশীভূত হবে, যৌবন গেলে বিপদ হইলে 
কেহ কত জিজ্ঞাসা করিবে? 

৭-৮। এই পৃথিবীতে অদ্ধ জীবন অনিশ্চিত, 

যৌবন অন্নকাল স্থায়ী, হাতে যাহারা বিলাস না 

করে তাহাদের হৃদয়ে শেল থাকে । 

৯-১০। ধনি, তোর ধন তোরই থাকিবে, অপরে 

নির্ধন হইবে ( তাচার হৃদয় তুই হরণ করিবি ), কবি 

বিগ্ভাপতি কিতেছে, তোরই দানের ধর্ম হইবে। 

888 

( দৃতীর উক্তি ) 

জহিআ কাহ্ু দেল তোহি আনি । 

মনে পাওল তেল চৌগুন বানি ॥ ২। 

আবে দিনে দিনে পেম ভেল থোল। 

কএ অপরাধ বোলব কত বোল ॥ ৪। 

আবে তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ। 

হাথক কাকন অরসী কাজ ॥ ৬। 



৭৭ 

পুরুষক চঞ্চল সহজ সোভাব । 

কএ মধুপান দহও দিস ধাব ॥ ৮। 

_একহি বেরি তঞ্চে দুর কর আস। 

কূপ ন আবএ পথিকক পাস ॥ ১০। 
গেলে মান অধিক হোম সঙ্গ । 

বড় কএ কী উপজাওব রঙ্গ ॥ ১২। 

নেপালের পু'খি। 

১। জহিআ--যখন। 

২। বানি--বান, মূল্য । 

১-২। যখন তোকে কানাই আনিয়া দিলাম, 

মনে হইল যেন (তোর) চতুপ্তণ মূল্য পাইল 

(বাঁড়িল)। 

৩। থোল--_থোঁড়া, অল্প । 

৩-৪। এখন দিনে দিনে প্রেম অল্প (হাস) হইল, 
অপরাধ করিয়া কত কথা বলিবে » 

৫-৬। স্ন্দরি, এখন তোর মনে লজ্জা ভয় না, 

হাতের কন্কণে কি আরসীর কাজ হয়? 

৭-৮। পুরুষের স্বভাব স্বভাবতংই চঞ্চল, মধু 

পান করিয়া দশ দিকে ধাবিত য় । 

৯-১1 তুমি একেবারেই আশা ত্যাগ কর 
(মাধব আসিয়া যে আবার তোমায় সাধ্য সাধনা 

করিবে সে আশা ত্যগি কর), কৃপ পথিকের নিকট 

আসে না। 

১১-১২। মান গেলে অধিক সঙ্গ (মিলন) হয়, 

বড় করিয়া /নিজের মান ভঙ্গ না করিয়া নিজেকে 

বড় করিয়া) কি রঙ্গ উৎপন্ন করাইবে (কি আনন্দ 

হইবে)? 

88৫ 

(রাধার প্রতি দ্ূতীর উক্তি) 

এ ধনি মানিনি কঠিন পরানি। 
এতছ' বিপদে তু ন কহুসি বানি ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

এঁসন নহ হোয় প্রেমক রীত। 

অবকে মিলন হোয় সমুচীত ॥ ৪। 

তোহর বিরহে যব তেজব পরান । 

তব তু কা সঞ্জে সাধবি মান ॥ ৬। 
কে কহ কোমল অন্তর তোয়। 

তুষ্ট সম কঠিন জদয় নহি হোঁয় ॥ ৮। 
অব যদি ন মিলহ মাধব সাথ । 

বিষ্ভাপতি তব ন কহব বাত ॥ ১০। 

১। কঠিন পরানি--কঠিন প্রাণ। 

২। বিপদে -মাধবের বিপদ । কহসি-_-কহিম্, 

কহিতেছিস্। 
৪। অবকে--এখন | 

&-৬। তোর বিরহে যখন (মাধব) প্রাণতাগ 

করিবে তখন তুষ্ট কাভার সহিত (উপর) মান সাধিবি 

কেরিবি)7 

৭। তোয়-_তোর। 

৮। তুষ্--তোর। 

এখন যদ্দি মাঁধবের সহিত মিলিত ন! 

হও (মান ত্যাগ করিয়! তাহার প্রতি প্রসন্ন না হও) 

তাহা হইলে বি্তাপতি (তোমার সহিত) কথা 

কহিবে না। 

৯-১০ | 

৪৪৬ 

( দৃতীর উক্তি ) 

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন 

বহই দিবস সব যাব । 

ভল মন্দ দুই সঙ্গ চলি যায়ব 

পর উপকার সে লাভ ॥ ২। 

স্থন্দরি হরিবধে তুহু ভেলি ভাগি। 

রাতি দিবস সোই আন নহি ভাবয় 

কাল বিরহ তুয় লাগি ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি। 

বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয় 

তুয় কুচকুস্তে নখ দেই। 

তুঙ্ ধনি গুণবতি উধার গোকুলপতি 
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥ ৬। 

লাখ লাখ নাগরি যে কানু হেরই 

সে শুভদিন কএ মান। 

তুয় অভিমান লাগি সোই আকুল 

কবি বিদ্ভাপতি ভান ॥ 

১। দিব তিল আধ---তিলার্দ দিবস । বহই 
__বহিয়।। যাব-_যাইবে। 

৩। হরিবধের তুই ভাগী হইলি (হরির হতা! 
তোকে লাঁগিবে )। 

৪। ভাবয়--অন্ুরাগী হয়, ভাল লাগে। তোর 

বিরহরূপ কালের জন্য রাত্রিদিন তাহার আর কিছু 
ভাল লাগে না। 

৫-৬। মাহা_-মাঝে, মধ্যে । ডুবইতে আছয়-- 

ডুবিতেছে, ক্রমে ডুবিতেছে | দেই-_দিয়া (অনুমতি 

দিয়া)। উধার- উদ্ধার কর। লেই-_ল'ও, লইবে। 

(গোকুলপতি) বিরহ সিন্ধু মধো ডুবিতেছে, তৃই গুণ- 

বতী ধনী, তোর কুচকুস্তে ( তাহাকে ) নখ দিতে দিয়] 
গোকুলপতিকে উদ্ধার কর্ (এবং) ব্িভবন ভরিয়া 

যশ গ্রহণ কর্। (জলে মগ্নমান ব্যক্তি কুস্ত পাইলে 
যেমন তাছার অবলম্বনে আম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় 

বিরহসমুদ্রে মগ্নমান মাধব সেইরূপ তোমার কুচে 
নখ দিয়া তাহার অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিবে )। 

৭-৮। লক্ষ লক্ষ নাগরী যে দিন) কানুকে দেখে 

সে দিন শুভ করিয়া মানে, কবি বিস্যাপতি কহিতেছে, 

তোর অভিমানের জন্ত সে আকুল (হইয়াছে )। 

8৪৭ 

(দৃর্তীর উক্তি ) 
কত খন বচন বিলাসে। 

হুপুরুখ রাখিম আশ! পাসে ॥ ২। 
. ৫ 

২৭৩ 

আবে হমে গেলিহু ফেদাঈ । 

অধিরক আতর মধথ লজাঈ ॥ ৪। 

বোলি বিসরলহ রাম! । 

সখি অসবৌলিহে কত কত ঠামা ॥ ৬। 
পর বিপতে ন রহ রঙ্গে। 

কুস্থমিত কানন মধুকর সঙ্গে ॥ ৮। 

সময় খেপসি কতি ভাতী । 

বড়ি ছোটি ভেলি মধুমাসক রাতী ॥ ১০। 
নেপালের পু'খি। 

১-২। বচন বিলাসে সুপুরুষকে কত ক্ষণ আশা 

পাশে রাখিব ? 

৩। ফেদাঈ-_তাড়িত। 

৪ আতর- অন্তর, চিত্ত। 

৩-৪। এখন আম তাড়িত হইলাম, অস্থিরচিত্তের 

(কার্যে) মধাস্থ লজ্জা পায়। 

৫। বিসরলহ--ভুলিলে। 

৬। অসবৌলি-__বুঝাইল। 

৫-৬। রামা, কথা (প্রতিশ্রুতি) বিস্বাত হইলে, 
সথি কত কত স্থানে (কতবার) বুঝাইল। 

৭-৮। পরের বিপত্ভিতে রঙ্গ (আনন্দ) নাই, 
কুন্গমিত কাননেই মধুকরের সঙ্গ (সমাগম) হয় । 

৯। খেপসি--ক্ষেপণ করিতেছ। ভাতী-_রূপ, 

প্রকার। 

১০। মধুমাসক-__চৈত্র মাসের | 

৯-১০। কিরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছ? চৈত্র 
মাসের রাত্রি অত্যন্ত ছোট হইল। 

৪88৮ 

(দুততীর উক্তি) 

কমল ভমর জগ অছএ অনেক । 

সব তহ সে বড় জাহি বিবেক ॥ ২। 

মানিনি তোরিত কর অভিসার । 

অনুসর খোড়েহু বহুত উপকার ॥ ৪। 



৭৪ 

মধু নহি দেলহ রহলি কী খাগি। 

সে সম্পতি যে পরহিত লাগি ॥ ৬। 

অপুজিত লএ তুলনা! তৃঅ দেল । 

জাব জীব অনুতাপক ভেল ॥ ৮। 

তোঞ্ে নহি মন্দ মন্দ তুঅ কাজ । 

তলেও মন্দ হো মন্দা সমাজ ॥ ১০ । 

ভনই বিষ্াপতি দ্বতি কহ গোএ। 

নিঅ ক্ষতি বিনু পরহিত নহি হোএ ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'ণি। 

পার্বতীয় বরাড়ী ছন্দ। 

১। অচ্চএ--আছে। 

২। তহ-_হইতে। যাহি-_যাভার | 

১-২। আগতে কমল ও ভ্রমর অনেক আছে, 

যাহার বিবেক (আছে ) সেই নকলের অপেক্ষা 

( হইতে ) বড়। 

৩। তোরিত-_ত্বরিত। 

৪। থোড়হু--অল্প। 

৩-৪। মানিনি, শাণ্থ অভিসার কর, অবসর অল্প, 

উপকার অনেক (অল্প অবসরের মধ্যে) অনেক উপ- 

কার হইতে পারে। 

৫। খাগি-অভাব। 

৫-৬। মধু দিলে না, কি অভাব ছিল? পরহিতের 

জন্য যে সম্প্ভি সেই (যথার্থ সম্পত্তি)। (তোমার 

মধুর অভাব নাই, তাহাকে দিয়! তাহার উপকার 

করিলে না কেন? নিজের সম্পত্িি দিয়া যদি পরের 

উপকার না করিতে পারিলে ত এমন সম্পত্তিতে 

কাজ কি)? 
৮। অনুতাপক-্যাতিনার, ক্রেশের। 

৭-৮। তুমি (তাহাকে ) অত্যন্ত গঞ্জনা দিলে, 

( তাহাতে তাহার ) যাবজ্জীবন ক্লেশ হল (রহিবে)। 

সমাজ- সঙ্গ । 

৯-১০। তুমি মন নও, মন্দ তোমার কাজ; 

খলের সঙ্গে ভাল মন্দ হয় 

১০] 

বিদ্ভাপতি। 

১১। গোএ গোপনে । 

১১-১২। বিদ্কাপতি কহিতেছে, দৃতী গোপনে 

কহিল, নিজ ক্ষতি বিন৷ পরের হিত হয় ন!। 

৪89 

( দূতীর উক্তি ১ 

থির নহি জউবন থির নহি দেহ। 

থির নহি রহএ নালভ্ সঞ্চো৷ নেহ ॥ ২। 

থির জন্ু জানহ ই সংসার । 

এক পঞএ থির রহ পর উপকার ॥ ৪1 

স্থন স্তন সুন্দরি কএলহ মান। 

কী পরসংসহ তোহর গেঞান ॥ ৬। 

কউলতি কএ হরি আনল গেহ। 

মুর ভাঁগল সন কএলহ সিনেহ ॥ ৮। 

আরতি আনল বিঘটিত রঙ্গ । 

ক্ুতরিক রাব সরিস ভেল সঙ্গ ॥ ১০। 

বিমুখি চলল হরি বুঝি বেবহার। 

আবে কি গাওত কবি কণ্টহার ॥ ১২। 
তালপঞ্জের পু'খি। 

২। বালভু-_বল্লভ। 

১-৯। যৌবন খ্রি নয়, দে স্থির নয়, বল্পতের 

সহিত স্নেহ স্থির থাকে না। 

এই সংসার স্থির জানিও না, একমাত্র 

পরোপকার স্থির থাকে । 

৬। পরসংসহ-- প্রশংসা! কর। 

৫-৬। শুন গুন সুন্দরি, মান করিয়াছ, তোমার 

জ্ঞানের কি প্রশংসা কর? 

৭। কউলতি-__কবুলতী, অঙ্গীকার । 
৮1 মুর-_ মুল । 

৭-৮। অঙ্গীকার করিয়া হরিকে গৃহে আনিলে, 

মূল ভাঙ্গার মত স্নেহ করিলে। 

১০। স্তরিক-_দড়ীর। রাব-_গুড়। 
-স্সদৃশ । 

৩-৪। 

সরিস 



বিদ্যাপতি । 

৯-১০ | আর্ত ভইয়া আনিয়া রঙ্গে ব্যাঘাত করিলে, 

দড়ী ও গুড়ের সদৃশ সঙ্গ হইল (দড়ীতে ঘেমন গুড় 

মাথাইলে কোন ফল হয় না সেইরূপ মিলন হইপ )। 

১১-১২। হরি বাবহার বুঝিয়া বিমুখ হইয়া 

চলিল। এখন কাঁবকগঠার (বিদ্ভাপতি) কি গাঁহিবে 2 

8৫০ 

( সখীর উক্তি) 

চাহইতে অধর (নিমল নভি লিসি 

ধরইতে মোললএ বাহী । 

স্থপনু সিনেনে ন কেলি রতি ভঙ্গলএ 

তোঁহি সনি পাপিনি নাহী ॥ ২। 

মাঁনিনি অবনত পলটি চল পিমাকা পঅ পল 

মেটও সবে অপরাধ ॥ ৩। 

কইতবে হাস গোপ তোঞ্ে কএলএ ককেঁ 

ককে তোরি ভউহ চড়লী । 

পিআ সঞ্জে! পউরুস কর্কে তোঞ্ে বোললএ 

জিহ তোরি টুটি ন পড়লী ॥ ৫। 

সউরস লাগি পিঅ হিঅ অরাহি 

বইরস বাস ন করিআ। 

অছিকহু বিষতরু পল্লব মেলব 

আকুর ভাগি হলিআ ॥ ৭। 

ভনই বিদ্যাপতি স্থুন সন গুনমতি 

ওল ধরি কে কর মানে । 

রাজা সিবসিংহ রূপনরা এন 

লখিম! দেবি রমানে । ৯। 
ভালপত্রের পু খি। 

১) চাহইতে__চাহিতে।  নিঅল- নিয়র, 

নিকট । লিসি--নিস্। ধরইতে-_-ধরিতে । মোঁললএ 

--মুচড়াইলি। বীহী-_বাহ, হাত। 

২। সপন হ্ুপ্রভু। ভঙ্গলএ ভাঙ্গিলি। 

সনি-_তুল্য। 

২৭৫ 

১-২। অধর চাহিলে নিকটে নিস্ন৷ (চুম্বন দান 

করিস্ না), ধারলে হাত মুচড়াইয়া দিস্, স্ুপ্রভূর 

প্রেমে রতি কেলি ভঙ্গ করিলি, তোর তুল্য পাপিনী 

নাই । 

৩। পম--পর্দে। পল --পড়। মেটউ-_ 

মিটুক। মানিনি, এখনও ফিরিয়। চল, প্রিয়তমের 

পায় পড়, সকল অপরাধ মিটুক। 

৪ | কইতাবে_ কৈতবে, ছলনা পুর্বক। গোঁপ 

-গোপন | কগ্রলএ--করিলি। ককে-কেন। 

চড়লা--চড়িল, উচ্চ হইল। 

৫ | পউরুস--পরুষ। বোললএ -বলিলি। 

গিহ- গ্রিহ্বা। টুটি- ভাঙ্গিয়া, খসিয়া | পড়লী-__- 

পড়িণ। 
৪-৫। কৈতব কারয়! তুই হাসি গোপন করিলি 

কেন, কেন তোর ভ্রু উচু হইল (প্র কুঞ্চিত করিয়! 

রোব প্রকাশ করিলি কেন ) প্রিযতমের সহিত তুই 

পরুষ কথা কহিলি কেন, তোর জিহ্বা খসিয়া 

পড়িল না £ 

৬। সউরস-_স্ুরস। অরাহিঅ--আরাধন! 

করিবে। বইরস-বিরস। বাস-_থাক1, আশ্রয় । 

করিআ--করিবে। 

৭। অছিকহু--হইলেও। মেলব-.বিকশিত। 

তাগি--ভাঙ্গিয়া । হলিয়া-_-যাইবে, দিবে । 

৬-৭। সুরসের জন্ঠ প্রিয়তমকে হয়ে আরাধনা 

করিবে, বিরসের আশ্রয় লইবে ন! (হৃদয়ে বিরক্তিকে 

স্থান দিবে ন1), বিষতরুর পল্লব বিকশিত হইতেই 
অস্কুর ভাগিয়৷ দিবে। 

৮। গুনমতি--গুণবতী। ওল ধরি--শেষ 

পথ্যস্ত। | 

৮-৯। বিগ্াপতি কহিতেছে, শুন শুন গুণবতি, 

শেষ পধ্যস্ত (দীর্ঘকাল) কে মান করে? রাজা 

শিব্সিংহ রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর বল্পভ। 



২৭৬ 

৪৫১ 

( দুতীর উক্তি) 

স্থখে ন হৃতলি কুস্থম সয়ন 

নয়নে মুঞ্চসি বারি । 

তহা কী করব পুরুখ ভূষণ 
জই! অসহনি নারি ॥ ২। 

রাহী হঠে ন তোলিঅ নেহ। 

কাহ্ন সরীর দিনে দিনে দুবর 
তোরাহু জীব সন্দেহ ॥ ৪। 

পরক বচন হিত ন মানসি 

বুঝসি ন স্থুরত তন্ত। 

মনে তঞ্েগ জঞ্জো৷ মৌন করিঅ 
চোরি আনএ কন্ত ॥ ৬। 

কিছু কিছু পিঅ আসা দ্িহহ 

অতি ন করব কোপ । 

আধকে জতনে বচন বোলব 

সঙ্গম করব গোপ ॥ ৮। 

নব অনুরাগে কিছু হোএবা 

রহ দিন ছুই চারি। 

প্রথম প্রেম ওল ধরি রাখএ 

সেহে কলামতি নারি ॥ ১০ । 
নেপালের পু'খি। 

১। ন্ুতলি_ শয়ন করিলি। 

২। অসহনি-_অসহিষুও। 

১-২। স্থে কুন্থম শয্যায় শয়ন করিস্ না, নয়নে 

অশ্রু মোচন করিস্। যেথানে নারী অসহিষু সেখানে 

পুরুষতৃষণ ( গুণবান পুরুষ ) কি করিবে? 

৩। তোলিঅ-_ভাদও। 

৪। দুবর-_ছূর্বল। 
৩-৪। রাই, বল পূর্বক দ্বেহ ভাঙ্গিস্ না, 

 কানাইয়ের শরীর দিন দিন ছূর্বাল হইতেছে, তোরও 
প্রাণ সংশয়। 

বিগ্ভাপতি। 

৫1 তস্ত-_তত্ব। ৬1 চোরি- গোপনে । 

৫-৬। পরের কথা হিত মানিস্ না, সুরত তত্ব 

বুঝিন্ না, তুই য্দি মনে বুঝিয়া মৌন করিস্ ( তাহা 

হইলে ) কান্তকে গোপনে লইয়া আসি । 

৮। সঙ্গম--।মলন। গোপ- গোপন । 

৭-৮। কিছু কিছু গ্রিয়তমকে আশা দিবি, 

অত্যন্ত কোপ করিবি না, যত্র পূর্বক (সে যত 

করিলে) আধখানি কথা বণিবি, গোপনে মিলন 

করিবি। 

৯। হোএবা-হইবে। রহ- রহিয়া, পরে। 

ওল--ওর, শেষ। রাখএ--রক্ষ। করে। 

৯-১০। দিন ছুই চার পরে কিছু নব অনুরাগ 

হইবে, (যে) শেষ পরাস্ত প্রথম প্রেম রক্ষা করে 

সেই কলাবতী নারী। 

১০ । 

ক ্পীশন্পিলাল 

৪৫২ 

( সখীর উক্তি ) 

কণ্টক দোসেঁ কেতকি সঞ্চো৷ রূসল 

হঠে আএল তুঅ পাসে । 
ভল ন কএল তোহে অপদ অধিক কোহে 

ভমর কে বোলল উদাসে ॥ ২। 

জাতকি অনুচিত এক বড় ভেলা! । 

নিঅ মধুসার সাঁচি তোহে রাখল 

ভমর পিআসল গেলা ॥ ৪&। 

ওহও তমর মধুসার বিবেচক 

গুরু অভিমানক গেহা | 

গুরু পদ ছাড়ি পুনু নহি আওত 
দেখবান্ছ ভেল সন্দেহ ॥ ৬। 

সেহও ন্ুচেতন গুনক নিকেতন 

সবহি কুসুম রস লেই। 

জেহে নাগরি বুঝ তকর চতুরপন 
সেছে ন পরিহরি দেই ॥ ৮। 

তালপত্রের পুঁথি। 



বিদ্ভাপতি। 

১। রূসল--রোষ করিল। 

২। অপদ- অস্থানে। কোহে--ক্রোধে। 

১-২। কণ্টক দোষে কেতকীর সহিত রোষ করিয়া 

বল পূর্বক তোমার নিকট আসিল। অস্থানে (অযথা! 

সময়ে) অধিক ক্রোধ করিয়া, ভ্রমরকে উপেক্ষা বাক্য 

বলয় তুমি ভাল কর নাই। 

৪। সীঁচ--সঞ্চয় করিয়া। পিআসল-- 

পিপাসিত। 

৩-৪। জাতকি (রাপধাকে সম্বোধন করিয়! ), 

একটা বড় অনুচিত (কর্ম )হইল। তুমি নিজের 

মধুসার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, ভ্রমর উপাসিত গেল। 
৫। ওহও--সেও। 1ববেচক--জ্ঞাঁতা, পরী- 

ক্ষক। অভিমানক গেহা-_অভিমানের ঘর। 

৬। গুরুপদ--অভিমান জনিত গুরু পদ। 

দেখবাহু--ধেখাও। 

৫-৬। ভ্রমর সেও মধুসার অভিজ্ঞ, অত্যন্ত 

আঁভমান নিলয়, আভমান জনিত গুরুত্ব ছাড়িয়া! আর 

আসিবে না, দেখাও সন্দেহ হইল। 

৭-৮। সে সুচতুর গুর্ণনিকেতন সকল কুম্ুমেরই 

রস গ্রহণ করে, যে নাগরী তাহার চতুরপণা বুঝে সে 

তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না। 

৪8৫৩ 

(দৃতীর উক্তি ) 

ভমইতে ভমর ভরমে জঞ্ঞো তভুললাহে 
আন লত৷ নহি পাসে। 

এতবা রোস দোস বস তএ রঙ্ছ 

দূর কর হৃদঅ উদাসে ॥ ২। 

জইঅও সরোবর হিমকর নিঅ করে 

পরসএ পবন সমানে । 

কুমুদিনিক৷ সসি সসিকা কুমুদিনি 

জীবন কে নাহি জানে ॥ ৪। 

২৪৭ 
জেহন তোহর মন তহ্নিকো৷ তইসন্ 
কত পতিঅউবি হে ভাখী। 

জগত বিদিত থিক সবক সবতন্ছু 

মনকী মন থিক সাথী ॥ ৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১-২। ভ্রমর ভ্রমণ করিতে করিতে যদি তুলিয়া 

থাকে, অন্ত লতার নিকটে যায় নাই। অথব! (তুমি 

যাঁদ ) রোষরূপ দোষের বশীভূত হইয়া থাক ( তাহ! 
হইলে) হৃদয়ের ওুদান্ত দূর কর। 

৩। জইঅও-যাঁদও। 

৪। কুমুদিনি কা কুমুদিনীর | 

৩-৪। যাঁদও চন্দ্র সরোবরের ( সকল ফুলকে ) 

নিজ করে সমান স্পর্শ করে, কুমুদিনীর শশী, শশীর 

কুমু'দনা জীবন কে না জানে? 

৫। জেহন-_যেমন। 

করাইব। ভাখী-_বলিয়া । 

৬। সবতহু--সকলের অপেক্ষা । 

৫-৬। যেমন তোমার মন তাহারও তেমন, 

বলিয়া কত বিশ্বাস করাইব? জগতে সকলেই বিদিত 

আছে যে সকলের অপেক্ষা মনই মনের সাক্ষী । 
নাল 

পতিঅউবি-__বিশ্বাস 

৪8৫৪ 

(দৃতীর উক্তি) 

তু₹ু মান ধএলি অবিচারে। 

অবে কী করব প্রতিকারে ॥ ২। 

তুহ্ু এড়াওলি রতনে। 

মান হৃদয় করি ধরলি জতনে ॥ ৪ । 

মান গরুঅ কিয় ধরলি।' 

কানুক করুনা করনে নহি স্থনলি ॥ ৬। 

বঞ্চিত ভৈ পু চললা।। 
কলিযুগ পাপ সতত তোহে ফললা ॥ ৮। 

ন স্ুনলি মহাজন মুখকী। 

জাচত বাঘ ন খাএত বনকা ॥ ১০ ॥ 



২৭৮ 

মানিনী মান ভুজঙে । 

জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে ॥ ১২। 

স্বকবি বিষ্াপতি গাঁওল। 

পুরুব কৃত কল পাঁওল ॥ ১৪। 

কীর্তনানন্দ। 

১। ধএলি অবিচারে- বিনা বিচার করিয়া 

ধারণ করিলি। 

১-২। তুই বিচার না করিয়া মান করিলি, এখন 

কি প্রতিকার করিব? 

৩। এড়াওলি_-দ্বণা করিয়া ত্যাগ করিলি, 

পদাঘাত করিলি। 

৩-৪। মানকে যত করিয়। হৃদয়ে ধারণ করিলি, 

(মাধবের প্রেম ) রত্ব হারাইলি। 

৫) কিয়-_-কেন। 

৬ করনে_কর্ণে। 

৮। সতত- সম্পূর্ণরূপে । 

৯-১০ 1 মহাজনের মুখের কৃথা শুনিলি না, বনের 

বাঘকে সাধিলে কি সে খায় না? (বিপদ্দ ডাকিয়া 

আনিলে কাহার ন! বিপদ হয় )? 

১২। জারল- দঞ্ধ করিল। 

গীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ও কীর্তনানন্দে এই 

পদ আছে। 

৪6৫৫ 

(দূতীর উক্তি) 

পুন্ু চলি আবসি পুনু চলি জাসি। 

বোলও চাহসি কিছু বোলইতে লজাসি ॥ ২। 

আস দইএ হুরিকমু কিএ লেসি। 

অধরাও বচনে উতরো! ন দেসি ॥ ৪। 
(রাধার উত্তর) 

সুন দু্ভী তোঞ্ে সরুপ কহ মোহি। 

সঙ্গ সঞ্চো কপট হুমর ভেল তোহি ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি । 

তহ্ছিকরি কথা কহসি কা লাগি। 

জড়িনথ হৃদঅ পারসি আসি ॥ ৮। 

তহ্নিকর কউসল মোরা পঅ দোঁস। 

কহলেও কহিনী বাঢয় রোস ॥ ১০ । 

ভনই বিষ্ভাপতি এন রস ভান। 

রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

আবসি--আসিস্। যাসি-যাস্। 

১-২। একবার চলিয়া আসিস আবার চলিয়া 

যাস্, কিছু বলিতে চাহিস, বলিতে লজ্জা পাস্। 

৩। আস-আশা। দইএ-_দিয়া। হরিকন্ধ 

_হরণ করিয়া । কিএ_কেন। লেসি-নিস্। 

৪1 অধরাও--অদ্ধও | 

৩-৪। আশা দিয়া কেন হরণ করিয়া! নিস্? 
অদ্ধ কথা (কহিয়াও) উত্তর দিস্ ন!। 

৫-৬। শোন দৃতি, আমি তোকে সত্য বলিতেছি, 

তোর সঙ্গ হইতে আমার প্রতি কপট ( আচরণ ) 
হইল । 

৭। তহ্নিকরি--তাহার। 

৮। জুড়িছ__শীতল। পজারসি- জবালান্। 

৭-৮। ভীহার (মাধবের) কথা কিসের জন্ত 

বলিস্? শীতল হৃদয়ে অগ্নি আলাস্। 

৯-১০। তাহার কৌশল, দোষ আমার (সে 

সকল ) কথা কহিলে রাগ বাড়ে। 

১১-১২। বি্তাপতি কহে, এই রসের জ্ঞান 

লখিমাদেবীর বল্পভ রাজ শিবসিংহের ( আছে )। 

৪৫৬ 

(সত্ীর উক্তি ) 

কুপক পানি অধিক হোঅ কাটি। 
নাগর গুনে নাগরি রতি বাট়ি ॥ ২। 

কোকিল কানন আনিঅ সার । 

বরসা দাছুক্ুকরএ বিহার ॥ ৪। 



বিস্ভাপতি। 

অহনিসি সাজনি পরিহর রোস। 

তঞ্জে নহি জাঁনসি তোরে দোস ॥ ৬। 

ছবও বারহ মাসক মেলি। 

নাগর চাহএ রঙ্গহি কেলি ॥ ৮। 

তে পরি তকর করও পরিনাম । 

বিরস বোল জন্ু হোএ বিরাম ॥ ১০ । 

মোরে বোলে দূর কর রোসি। 

হৃদয় ফুজী কর হরি পরিতোস ॥ ১২। 
নেপালের পুথি। 

১। কাটি--বাহির করিয়! 

২। রতি-_অনুরাগ। 

১-২। কুপের জল বাহির করিলে অধিক হয়, 
নাগরের গুণে নাগরীর অন্তরাগ বাড়ে। 

৩-৪। কোকিল কাননে শ্রেষ্ঠ সময় ( বসন্ত) 

আনে, বর্ষাকালে দর্ছুর বিহার করে। 

৫-৬। সজনি, অহনিশি রোষ পরিহার কর, 

তুমি তোমার দোষ জান না। 
৭। ছবও-_ছয়ও। 

৭-৮। ছয় ও বার মাসের (সর্বদা ) মিলনে 

নাগর রঙ্গ কেলি চায়। 

৯। তে পরি- সেইরূপে। 

১০। বিরল -মন্দ। 

৯.১০| সেইরূপে তাহার (প্রেমের ) পরিণাম 

করিবে, যেন মন্দ কথায় তাহার বিরতি না হয়। 

১২। ফুজী-_খুলিয়। 
১১-১২। আমার কথায় রোষ দূর কর, হৃদয় 

খু(লয়া হরির পরিতোষ কর। 

8৫৭ 

(সথীর উক্তি ) 

জঞ্ে!। ডিঠিকা ওল এহি মতি তোরি। 

পুনু হেরসি কিএ পরি গ্ননারি ॥ ২। 

২৭৯ 

অইসনা স্ুমুখি করিঅ ককে রোস। 

মঞ্চে কি বোলিবে৷ সখি তোরে দোস ॥ ৪। 

এহন অবথ রে ই বেবহার । 

পর পীড়াএ জীবন থিক ছার ॥ ৬। 

ভল কএ পুছলএ ঘুরি সার । 
তর সূতে গটি কাট কুস্তার ॥ ৮। 

শুন জঞ্চো রহ গুননিধি সঞ্চো সঙ্গ । 

বিদ্ভাপতি কহ ই বড় রঙ্গ ॥ ১০। 
নেপালের পু'খি। 

১। ডিঠিকা-_ৃষ্টির। ওল-_-ওর, সীমা। 

২। কিএ পরি--কেমন করিয়।। গোরি__ 

স্থন্দরী। 

১-২। স্থন্দরি, যদি দৃষ্টির সীম! (বহিভূ্ত হউক) 
এই তোর মতি (যদি তোর এই ইচ্ছ! যে মাধব 

তোর সম্মুখে না আসে ) তবে আবার কেমন করিয়া 

দেখিতেছিস্ (এমন কাতর ভাবে দেখিতেছিস্ কেন)? 

৩। ককে--কেন। 

৩-৪। সুমুখি, এমন রোষ কর কেন? সধি, 
আমি কি বলিব, তোর দোষ । 

৫ | অবথ-_অবস্থা । 

৬। পর গীড়াএ-_পরকে গীড়া দিলে । 

৫-৬। এমন অবম্থাতে এমন ব্যবহার ! পরকে 

ষে পীড়৷ দেয় তাহার জীবন ছার (তাহার জীবনে 

ধিক)! 

৭। পুছলএ- জিজ্ঞাসা করিলে । 

৮। তর--তলায়। 

৭-৮। সংসার ঘুরিয়া ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা 

করিলে (জানিতে পারিবে যে ) গড়িয়া তলায় সুতা 

দিয়া কুমার কাঁটে ( কুমারের বৃত্তি বড় হীন, ভাল 

লোকে গড়িয় ভাঙ্গে না )। 

৯-১০ | গুণনিধির সঙ্গে বদি থাকে (তবেই) 

গুণ, বিস্তাপতি কহে ইহ! বড় রঙ্গ। 
শ্প্স্পাসপমঞ 



২৮৩ 

৪৫৮ 

(রাধার উক্তি) 

কি কহব অগে সখি মোর অগেয়ানে । 

সগরিও রয়নি গমাওল মানে ॥ ২। 

জখনে মোর মন পরসন ভেল! । 

দারুন অরুন তখনে উগি গেলা ॥ ৪। 

গুরুজন জাগল কি করব কেলী। 

তনু ঝপইতে হুমে আকুল ভেলী ॥ ৬। 

অধিক চতুর পনে ভেলাহু অয়ানী। 
লাঁভকে লোভে মূলহু ভেল হানী ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি নিঅ মতি দোসে। 

অবসর কাল উচিত নহি রোসে ॥ ১০। 
তালপত্রের পৃথি। 

১। অগেয়ানে-_অজ্ঞানে, বুদ্ধিহীনতায় । অগে 

--ওগো, ওলো। 

২। সগরিও-_-সারা, সমগ্র। গমা ওল--( গম্ 

ধাতু ) গোঁয়ায়ল, কাটাইলাম, নষ্ট করিলাম । 
১-২। সখি, নিজের বুদ্ধিহীনতার (কথা) কি 

বলিব! সারা রাত্রি মানে কাটাইলাম। 

৩ পরসন-_ প্রসন্ন । 

৪1 উগ্ি গেলা__উদয় হইয়! গেল, উঠিল। 

৩-৪। যখন আমার মন প্রসন্ন হইল (মানের 

অবসান হইল ) তখন দারুণ অরুণ উদয় হইল। 

সময়ান্তে কাস্তে কথমপি চ কালেন বহুনা 

কথার্ডিদেশানাং সথি রজনিরঘ্ধং গতব্তী। 

ততো! যাবন্লীলাকলহকুপিতান্মি প্রিয়তমে 

সপত্বীব প্রাচী দিগিয়মভবৎ তাবদরুণা ॥ 

শৃঙ্গারতিলক। 

৬1 বঁপইভে-_বীঁপিতে। 
৫-৬। গুরুজন জাগিয়া উঠিল) ফেলি করিব ফি, 

তন্গ ঢাকিতে আমি আকুল হুইলাম। 
৭। চতুরপন--চতুরপণা । আক্সানী--অজ্ঞানী। 

&। লাড়ক--লাতের। 

বিগ্ভাপতি। 

৭-৮। অধিক চতুরপনা ( করিতে গিয়! ) নির্বোধ 

হইলাম; লাভের.লোভে মূলধনের ক্ষতি হইল। 
৯। নিঅ মতি দোসে- নিজের মতি দোষে 

(তোমার এই অবস্থা হইল )। 

১০। অবসর কালে (স্থযোগে ) রোষ করা ) 

উচিত নয়। পাঠীস্তর-_ভুললিছ মাধব পায় মোডে 

রোসে, মাধবকে পাইয়াও আমি রোষে ভূলিলাম। 

৯-১৭ | বিদ্াপতি কহিতেছে, নিজের মতি 

দোষে শ্ুযোগের সময় রোষ কর! উচিত নয়। 

৪8৫৭ 

(সখীর উক্তি ) 

বাখি ঝাখি ন খিন কর তনু। 

ভমর ন রহ মালতি বিন্ু ॥ ২। 

তাহি তোহি রিতি বাঢ়তি পুন্ু। 

টুটলি বচন বোলহ জন্মু ॥ ৪ | 

এহে রাধে ধৈরজ ধরু। 

বালভু অওতাহ উচছ্বাহ করু ॥ ৬। 

পিশুন বচনে বাঢ়ত রোস। 

বারএ ন পারিঅ দিবস দোস ॥ ৮। 

স্বজন বচন টুট ন নেহা। 

হাথে ন মেট পখানক রেহা ॥ ১০। 
নেপালের পুখি। 

১। ঝাঁশি-_শোক করিয়া । 

১-২। শোকে শোকে দেহ ক্ষীণ করিও না, ভ্রমর 

মালতী বিন! থাকে ন1। 

৩। রিতি-_রীতি, সম্বদ্ধ। 

৪। টুটলি-_ভাঙ্গা, নিরাশাব্যঞ্জক। 

৩-৪। তাহাতে তোমাতে সম্বন্ধ আবার বাড়িবে, 

নিরাশার কথ! বলিও না। 

৫। এহে__হে। 

৬। বালতু-_বল্পভ। 

উছাহ--উৎসাহ। * 
অওতাহ--আমিবে। 



বিগ্কাপতি। ২৮১ 

৫-৬। হে রাধে, ধৈর্য্য ধর, বল্পভ আসিবে, উৎসাহ কিন্তু তৎক়ৃত সন্কলিত পদামৃত সমুদ্রের টাকায় এ 

কর। 

৭। বাঢ়ত--বাড়ে। 

৮| বারএ-নিবারণ করিতে । দিবস দোস-_ 

কালের দোষ । 

৭-৮| পিস্টনের কথায় রোষ বাড়ে, কালের দোষ 

নিবারণ করিতে পার ন|। 

১৯ মেট-মুদ্বে। পথানক--পাষাঁণের । 

৯০১০ | সুজনের কথা (ও) শ্রেহ ভাঙ্গে ন৷ 

(বিচলিত হয় *1)। ভাতে পাষাণের রেখা মুছে 

মা। 

৪৬৩ 

রোধার উক্তি) 

চরণনখর মনি রঞ্জন ছাদ। 

ধরণী লোটায়ল গোকুল চাদ ॥ ২। 

ঢরকি ঢরন্দি পড়, লোচন নোর। 

কতরূপে মিনতি কয়ল পন মোর ॥ ৪। 

লাগল কুদ্দিন কয়ল হমে মান। 

অব ন নিকসয় কঠিন পরান ॥ ৬। 

রোখ তিনির এত বৈরি কিয় জান। 
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান ॥ ৮ 

নারি জনমে হম ন করল ভাগি। 

মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহ শুন ধনি রাই। 

* রোয়সি কাছে কহ ভল সমুঝাই ॥ ১২। 
১। প্রথম চরণের অর্থ লইয়৷ কিছু মতভেদ 

লক্ষিত হয়। এক অর্থ, যাহার চরণ নখর মণিরঞ্জন 
তুল্য; দ্বিতীয় অর্থ, রাধার চরণ নখরমণির শোভা 

বর্ধন শ্বরূপ; তৃতীয় অর্থ, নখরঞ্জনীর (নরুণ) ছাদে। 

তৃতীয় অর্থের পক্ষে এই মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে 
যে রাধাযোহন ঠাকুর এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 

৩ 

অর্থ পাওয়া যায় না। পদামৃত সমৃত্রের টাকায় তিনি 

এই কয়েকটা কথা! লিখিয়াছেন__প্চরণ নখর মণি 
ইত্যাদিনা দর্শয়তি।” কোন অর্থ করেন নাই। 

ণরণনখরমণি' অর্থে নরুণ হয় না? বাঁধামোহুন 

ঠাকুর রণ নখর মণি রঞ্জন ইত্যার্দিন!,, লেখেন নাই। 

“ত্যাদি' শব অসম্পূর্ণ শব্দের মধ্যে লিখিবার প্রথ! 

নাই, তাহাতে দোষও আছে, সম্পূর্ণ শব্দের পরেই 

প্রয়োগ করা নিয়ম । নখরপ্রনীই যদি অর্থ হয় তাহা 

হইলে চরণনখরমণিরঞ্জন শবে হইতে পারে, কিন্তু রাধা- 

মোহন ঠাকুরের শববিভাগে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে 
যে তিনি চরণনখরমণি” এক শব্দ ও “রঞ্জন” আর 

এক শব্ধ বিবেচন| করিয়াছিলেন । তিনি যে কয়টা 

কথা লিখিয়াছেন তাহাতে যর্দি কোন গ্রমাঁণ থাকে 

তাহা “নরুণ' অর্থের বিরুদ্ধে। তাহার পর নখরঞ্জন 

শব্ষের অর্থ নরুণ হয় না) নখ রগ্তে ইতি নখরঞ্জনী। 

নখরঞ্জনী অর্থে নরুণ, পুংলিঙ্গে অথবা ক্লীবলিঙ্গে এ 

শব্দের ব্যবহার নাই। চণ্তীদাস সংস্কত ভাষায় 

পণ্ডিত ছিলেন না, তথাপি তিনি লিখিয়াছেন, 

"হাতে দিয় দরপণি খোলে নখরপ্রনী বোলে বইস 

দেই কামাই ।” “দরপণ” ও “নখরঞ্জন” করিলে 

কি দোষ ছিল? নথরঞ্জন শব সিদ্ধ হয় না 

বলিয়াই চণ্তীদাস দর্পণকে “দরপণি” করিলেন, নখ- 

রঞ্জনীকে 'নথরঞ্জন” করিতে পারিলেন না। গোবিন্দ 

দাস লিখিয়াছেন, খর নখরঞ্জনী তুয় নথ মানি। 

ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি ॥* কবিপ্রয়োগে 

বিস্ভাপতির অসীম ক্ষমতা, কিন্তু তাহার মত সংস্কতে 

অসামান্ত পণ্ডিত ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের লেখক যে 

এরূপ ব্যাকরণবিরুদ্ধ সংস্কত শব প্রয়োগ করিবেন 

তাহা বিশ্বাম করিবার কোন কারণ নাই। পরের 
চরণের সহিত এই উপমার সামঞজন্তও নাই। গোকুল 

টা নখরঞ্জনী হইলেন-__এরূপ বর্ণনা বিসদৃশ বিবেচনা 
হয়। সহজ ও স্ুসঙ্গত অর্থ এই-- রাধা কহিতেছেন, 

গোকুলচন্্র মাধব (আমার) চরণ নখরমণি শোভিত 



১৬৪ 

করিবার ছ'দে ধরণী লুষ্টিত হইলেন ( আমার পদতলে 
লুষ্টিত হইয়া আমার চরণ নখরমণির শৌভ। বর্ধিত 
ক্বব্িলেন)। গেৌিবন্দদস আব এক আকারে এই 

বিদ্যাপতি | 

নারি সভাব কএল হুমে মান। 

পুরুস বিচখন কে নহি জীন ॥ ৭। 
আদরে মৌর। হানি গঞ ভেল। 

ভবন্সেক অন্ুকবণ, ক্বয়ঘছেন-__যাকঝ চরণ নখক কউ 

হেরইতে মুরছিত কত কোটি কাম। সে মরু পন্তলে 
$লি লোটায়ল পলটি ন হেরল হাম ॥ 

৩/ টরকি-_গড়াইয়া (যেমন কলসী হইতে)। 
৫ | লাগল কুদিন-_কুদিবসে, কুক্ষণে। 

৬। এখনও (অন্নুতাপে) আমার কঠিন প্রাণ 
বাহির হয় না। 

৭-৮1। রোষ (রূপ) অন্ধকার এত শক্রু (তাহা) 

কি জানি, (সেই অন্ধকারে) রত্ু গৈরিকের মত হইল। 
(ক্রোধান্ধ হইয়া গোকুলচন্ত্র মাধবকে আমি রত্ব বলিয়া 

চিনিতে পারি নাই, গেরি মাটা মনে করিয়! উপেক্ষা 

করিয়াছিলাম)। 

৯। ভাগি-_ভাগ্য। 

১০। মানের জন্ত মরণ শরণ হইল (মান করিয়! 

এখন আমার পক্ষে মৃত্যু ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। 

১১-১২। বি্ভাপতি কহে» শুন সুন্দরি রাই, 

কেন কীাদিতেছ ভাল করিয়! বুঝাইয়! বল। 

পাঠাস্তরে ভণিত৷ অন্ত প্রকার_ 

কহ কবিরপ্জন শুন বরনারি। 

প্রেম অমিয় রসে লুবুধ মুরারি ॥ 

৪৬১ 

(রাধার উক্তি) 

জে ছল সে নহি রহলে ভাব। 

বোললি বোল পলটি নহি আব ॥ ২। 
রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস। 

রূসল বঞ্চোসব বড় পরেআস ॥ ৪। 

কওনে পরি সে হরি বনুড়ত 
মাই হে কওনে পরী ॥ ৫। 

বচনক দোসে পেম টুটি গেল ॥ ৯। 
নাগরে নাগরি হদয়ক মেলি। 

পাঁচ বান বলে বনুড়ত কেলি ॥ ১১। 
অনুনয় মোরি বুঝাউবি রোএ। 
বচনক কৌশলে কী নহি হোঁএ ॥ ১৩। 

নেপালের পুখি। 

২। বোঁললি বোল--বলা কথা। আব--আসে। 
১-২। যে ভাব ছিল তাহা রহ্লি না, যে কথা 

বল! যায় তাহ! ফিরিয়া আসে ন|। 
৪। রূসল-_ রুই । বঞ্চোসব-_ মান ভাঙ্গিবে। 

পরেআস-_ প্রয়াস । 
৩-৪। হাসি ছাড়াইয়া (ঘুচাইয়) রাগ বাড়াইলাম, 

রুষ্ট হইলে বড় প্রাসে মান ভাঙ্গে । 
৫। কওনে পাঁর- কেমন করিয়া । বহুড়ত-_- 

ফিরিবে। মা! গো, কেমন করিয়া! সে হার ফিরিবে ? 

৬-৭। নারা ব্বভাবে আম মান করিলাম, পুরুষ 

বিচন্দণ কে নাজানে ? 

আদরের সময় আমার হানি হইয়৷! গেল, 

বচনের দোষে প্রেম ভাঙ্গয়৷ গেল। 

১০-১১। নাগর ও নাগরীর হৃদয়ের মিলন, 

পঞ্চ বাণের (মদনের) বলে কেলি ফিরিবে। 

১২-১৩। আমার অনুনয় রোদন করিয়া বুঝা ইবে, 

বচনের কৌশলে কি ন! হয়? 

৮-৯। 

৪৬২ 

(রাধাকর্তৃক দৃত্তীশিক্ষা ) 

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই। 

এঁসে করব যৈসে বৈরি ন হসই ॥ ২। 

পরিচয় করব সময় ভাল চাই। 

আজব বুঝব সখি তুয় চতুরাই ॥ ৪। 



বিদ্ভাপতি। 

পহিলহি বৈসব শ্যাম কএ বাম। 
সঙ্েত জনাওব মধু পরণাম ॥ ৬। 

পুছইতে কুশল উলটায়ব পানি। 

বচন ন বান্ধব শুনহ সয়ানি ॥ ৮। 

হরি যদি ফেরি পুছয় ধনি তোয়। 

ইঙ্গিতে বেদন ন জনায়ব মোয় ॥ ১০। 

যব চিতে দেখব বড় অনুরাগ । 

তৈখনে জনায়ব হৃদয় জনি লাগ ॥ ১২। 

সখীগণ গণইতে তুন' সে সয়ানী। 

তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বানী ॥ ১3। 
বিদ্ভাপতি কবি ইহ রস ভান । 

মান রক পুনু যাউ পরান ॥ ১৬। 

১-২। গরবী-গব্বিত। গোপ মাঝে বসই-_ 

গোপ (যুবকিগের ) মধ্যে বাস করে। এরূপ 

করিবে (এমন কৌশলের সহিত কাধা করিবে) 

যাহাতে শক্র না হাসে। 

৩। পরিচয়- দেখা, সাক্ষাৎ। চাই- বুঝিয়া। 

ভাল সময় বুঝিয়৷ ( হরির সহিত ) দেখা করিবে। 

৪। চতুরাই--চাতুরী। 

প্রথমে শ্টামকে বাম দিকে রাখিয়া! ( পার্খ 

ফিরিয়া ) বসিবি ( সম্মুখে বসিবে না); সন্কেতে 

আমার প্রণাম জানাইবি। 

৭। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্টাইবি। 
(হাত উপ্টাইবার অর্থ-_-কি বলিব? ভাল নাই। 

হাত উল্টান বিষাদ প্রকাশের লক্ষণ। কোন বন্ধু 
অথবা আত্মীয়ের ঘরে মৃত্যু হইলে, কোন কথ! না 

কহিয়৷ কেবল হাত উপ্টাইয়! শোক প্রকাশ করিবার 

প্রথা ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। কতক 

শোঁক, কতক অনৃষ্ট ও কতক বিধাতার ইচ্ছাঁ হাত 

উপ্টাইলে ইহাই বুঝায়। রাধা সথীকে শিখাইয়া 
দিতেছেন যে মাধব বখন আমার কুশল জিজ্ঞাসা 

করিবেন তখন তুমি কোন কথা কহিবে না, শুধু 

৫-৬। 

২৮৩ 

হাত উপ্টাইবে, তাহাতে বুঝাইবে যে আমার অবস্থা 
ভাল নয় )। 

৮। বাদ্ধব-__বীধিবে, বিশ্তাস করিবে। শুন, 

চতুরে, কথা কহিও না৷ । 

৯। ফেরি- ফিরিয়া, আবার । গুছয়--জিজ্ঞাসা 

করে। তোয়--তোকে। 

১০ | ইঙ্গিতে আমার বেদন! (আমি যে যাতনা 

ভোগ করিতেছি ) জানাইবি না (আমি কুশলে নাই 

এই সন্কেত করিয় ক্ষান্ত রহিবে )। 

১১-১২। যখন দেখিবি তাহার হৃদয়ে বড় অন্থরাগ 

( আমার জন্ত সে অত্যন্ত আকুল হুইয়াছে ) তখন 

তাহাকে (এরূপ করিয়া) জানাইবি (যাহাতে তাহার) 

হ্বদয়ে লাগে (সে শুনিয়! যেন বিচলিত হয় )। 

১৩। গণইতে _গণনায়, সকলের মধ্যে । সফল 

সখীগণের মধ্যে তুই চতুরা। 

১৪। তোকে কথার চাতুরী কি শিখাইব? 

১৫-১৬। বিস্তাপতি কবি এই রস কহে, প্রাণ 

যাউক, তখু (পুন ) মান রহুক। 

৪৬৩ 

(কবির উক্তি ) 

শুনইত এঁসন রাহিক বানি। 

নাগর নিকট সখি কয়ল পয়ানি ॥ ২। 

দূর সঞ্চে৷ সে সখি নাগর হেরি। 
তোড়ই কুস্থুম নিহারই ফেরি ॥ ৪। 

হেরইতে নাগর আওল তাহি। 

কি করহ এ সখি আওল কাহি ॥ ৬। 

হমর বচন কিছু কর অবধান। 

তুই বদি কহসি সে মানিনি ঠাম ॥ ৮। 
শুনি কহে সে সখি নাগরপাশ। 

বিদ্ভাপতি কহ পূরল আশ ॥ ১৪। 
২। পয়ানি প্রয়াণ। 



২৮৪ 

৩-৪। দেই সখী দূর হইতে নাগরকে দেখিয়া 

ফুল তুলিতে আরম্ত করিল £ ও) ফিরিয়া দেখিতে 
লাগিল ( এরূপ ছলন! করিল যেন সে ফুল তুলিতে 
আসিয়াছে, নাঁগরের নিকট আসে নাই)। 

$-৮। (তাহাকে দেখিয়া! ) নাগর তথায় আসিল 

(ও তাহাকে কহিল) সখি, কি করিতেছ, কেন 

আসিয়াছ? আমার কথা কিছু শুন, তুমি যদি সেই 

মানিনীর নিকট বল ( আমার হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া 
বল যাহাতে তাহার মানভঙ্গ হয় )। 

৯-১০। (এই কথা) গুনিয়া সে সথী নাগরের 

নিকট ( নাগরকে ) কাহল। বিদ্যাপতি কহে, আশা- 

পূর্ণ হইল। 
৬, ৭ ও ৮ম পংক্তি মাধবের উক্তি। 

৪৬৪ 

( দৃতীর উক্তি ) 

তুয় পিঅ সহচরি  বুঝলিহ হমে হরি 
তে মোহি পঠওলহ্ছি আজ রে। 

স্থজনে বিনয় জত কহুল কহব কত 
তো উত্তর কিছু বাজ রে ॥ ২। 

স্বহিত বচন লইহ মানিরে। 

শুন গুন গুনমতি মিলহ মধুরপতি 

'অথির জৌবন ধন জানি রে ॥ ৪। 

অপন অপন গুন সবে সব তহ শুন 

নিজ কাচ কহ হেম রে। 

সে পুনু সবহ্ু চহি গুরুৰি গনিয় মহি 

জে কর পরক গুন পেম রে ॥ ৬। 

কত উপদেসিঅ কত পরবোধিঅ 

তইঅও ন মানএ বোধ রে। 

তোহছি কহুহু সখি ফুললি মালতি লখি 

কে করত ভমর নিরোধ রে ॥ ৮। 

বিদ্ভাপতি। 

ছুতিক বচন শুনি পিন গুন গন গুনি 

তস্থ তনু পসরল ভাব রে। 

পুলকে উত্তর দএ রহলি লাজ কএ 

কৰি বিষ্যাপতি গার রে ॥ ১০। 
মিথিলার পদ । 

১। বুঝলিহু'__বুঝিলেন, মনে করিলেন । তে 
_-সেই জন্য । মোহি--আমাকে। পঠওলহ্ি-_ 

পাঠাইলেন। 

২। সুজনে--ম্থজনে, স্থজন। বাঁজ--বল। 

১-২। হরি আমাকে তোমা !প্রয় সহচরী মনে 

করেন, সেই জন্ত আজ আমাকে পাঠইলেন। সুজন 

(হরি) বিনয় (করিয়া) যত কহি। (তাহা) কত 

কহিব? তুমি উত্তরে কিছু বল। 

৩। নসুহিত-__হিত (থু প্রকুষ্/-1)। লইহ-- 

লও। 

৪। গুনমতি--গুণবৃতি। 

নথুরাপতি। 

৩-৪। সহিত বচন মানিয়া লও (আমার কথা 

শুন )। শুন শুন গুণবতি, মাধবের ( সাহত ) মিলিত 

হও) যৌবন ধন অস্থির জানিবে। 

৫। আপন--আপনার গুন -গুণ। সবেই 

_সকলেই। গুণ__গণনা করে, (বিবেচনা! করে। 

৬। চহি-_চেয়ে, অপেক্ষা । গুরুবি-_গুবর্বা, 

গৌরববতী । গনিয়-_গণনা করি। পরক গুণ 

পরের গুণে। 

৫-৬। আপনার আপনার গুণ সকলেই ( অপর) 

সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বিবেচনা করে ), নিজের 

কাচকেও সোণা বলে। কিন্তু পৃথিবীতে তাহাকেই 

সকলের অপেক্ষা গৌরববতী গণনা করি যে পরের 
গুণে প্রেম করে। 

৭। উপদেসিয়--উপদেশ দিতেছি। পরবধোধিঅ 

--প্রবোধ দিতেছি। তইঅও--তথাপি। বোধ-- 

প্রবোধ। 

মধুরপতি-_ 



বিদ্যাপতি। 

৮। ভোহহি-_ছুমিই । কহহ-_কহু। ফুললি-_ 
প্রস্ম,টিত । লখি-_লক্ষ। নিরোধ--নিবারণ। 

৭-৮। কত উপদেশ দিতেছি, কত প্রবোধ 

দিতেছি, তথাপি প্রবোধ মানে না। সখি, তুমিই 
বল, লক্ষ মালতী প্রশ্কূটিত হইয়াছে, ভ্রমরকে কে 

নিবারণ করে? 

৯। গন - গ্রাম, সমূহ। 

_ সাত্বিক ভাব। 
১০। পুলকে--পুলকাঞ্চে, রোমাঞ্চে। 

কয় লজ্জা করিয়া, লজ্জায় মৌন 

গাব _গায়। 

৯-১* | দূতীর বচন গুনিয়া, প্রিয়তমের গুণ 

সমুহ গণিয়া (শ্মরণ করিয়! ) তাহার অঙ্গে ( প্রেম) 

ভাব প্রসারিত হইল। কৰি বিগ্ভাপতি গাহিতেছে, 

রোমাঞ্চে উত্তর দিয়! লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল 

( শরীরের পুলকরোমাঞ্চই উত্তর স্বরূপ হইল, লক্জা- 
বশতঃ মুখে আর কোন উত্তর দিল না )। 

এই পদ হরিপতির ভণিতাধুক্ত পাওয়া গিয়াছে । 
মা 

তশ্থ--তাহার। ভাব 

লাজ 

হইয়া । 

৪৬৫ 

(সথীতে সখীতে কথা) 

ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ । 

অনুনয় করইতে উপজয় লাজ ॥ ২। 

পিরিতিক আরতি বিরতি ন সহই। 

ইঙ্গিত ভঙ্গিএ দুছু সব কহই ॥ ৪। 

রাহি স্থচেতনি কাহু, সেয়ান। 

মনহি সমাধল মন অভিমান ॥ ৬। 

অধরে মুরলি জৌ ধয়ল মুরারি। 
ফোই কবরি ধনি বাধি সমারি ॥ ৮। 

জৌ নিজ পুর ধয়ল মুরারি। 

সখি লখি অনতয় চলু বর নারি ॥ ১০। 

হরি জব ছায়া কর ধনি পায়। 

ধনি সন্ত্রমে বইসলি কর লায় ॥ ১২। 

২৮৫ 

কহ কবিশেখর বুঝয় সেয়ান। 

ইঙ্গিতে রস পসারল পঢবান ॥ ১৪ । 
কীর্তনানন্দ। 

২। অনুনয় করিতে (মাধবের) লজ্জা উৎপন 

হয়। 

৩। গ্রীত্তির আত্তি বিরক্তি সহা করে ন! 

(প্রেমের বিরাম সহা হয় না)। 

«| সুচেতনি-_-সুচতুরা। সেয়ান--চতুর | 

৬। মনের অভিমান মনেই সমাধা করিল। 

৭। ধয়ল-__রাথল। 

৮। ফোই--খুলিয়।। সমারি--সামলাইল, 

সাঞ্জাইল। 

১০1 অনতয়--অন্যএ। 

৯-১৩ | যখন মুরার |1নঞ্জ গৃহের পেথ) ধরিল 

(নিজ গৃহের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইল,) সুন্দরী 

নারী (রাধা) সথাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যঞ চলিল। 

১১-১২। হরি যখন ধনীর পায়ে ছায়া করিল, 

অর্থাৎ অবনত হইয়া তাহার চরণ ধারণ করিল, তখন 

ধনী কর দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিয়া সসম্ত্রমে 

উপবিষ্ট হইল। 

১৩-১৪। কবিশেখর কহে, চতুর বুঝে, পঞ্চবান 

(মদন) ইঙ্গিতে রস প্রসারিত করিল। 
মস 

৪৬৬ 

(রাধার উক্তি) 

সবে সবতনহু কহ সহলে নহিঅ। 

জিব জঞ্চে৷ জতনে জোগওলে রহিঅ ॥ ২। 

পরসি হলহ জন পিস্ুনক বোল । 

স্থপুরুষ পেম জীব রহ ওল ॥ ৪। 

মঞ্চে সপনেহু নহি সুমরঞ্ে! দেও । 

অইসন পেম তোলি হল জন্গু কেও ॥ ৬। 

রহিঅ মুকওলে অপন! গেহ। 

খল কৌসলে টুটি জাএত সিনেহ ॥ ৮। 



৮৬ 

বিমুখ বুঝাএ ন করিঅএ বোল। 
মুখ নুখে ধেঙ্গুর কাট পটোর ॥ ১০। 

নেপালের পু"খি। 
১। সহাল--সহিতে। নহিঅ--পার না। 

২। জোগওলে--জোগাইয়া, সাবধানে । 

১-২। সকলে সকলকে বলে, সহিতে পার না, 

(সহা করিতে না পারিলে কি প্রেম থাকে )? জীবনের 

তায় যত পুর্ববক ( প্রেমকে ) সাবধানে রাঁখিবে। 

৩-৪। পিল্গুনের কথা স্পর্শ (বিশ্বাস ) করিও 

না, স্ুপুরুষের প্রেম জীবনের শেষ পর্যাস্ত থাকে । 

€ | আুমরঞ্ো-ম্মরণ করি। দেও-__দেব। 

৬। তোলি--ভাঙ্গিয়া। কেও-_কেহ। 

&-৬। আমি স্বপ্নেও দেবতাকে স্মরণ করি না 

(সর্বদ। তোমাকেই স্মরণ করি ), এমন প্রেম কেহ 

ন! ভাঙ্গিয় দেয়। 

৭৮। আপনার গ্রহে লুকাইয়া থাকিবে (প্রেম 

আপনার মনে গোপন করিয়া রাখিবে ), খলের 

কৌশলে স্নেহ ভঙ্গ হুইয়! যাইবে। 

৯। বিমুখ__রুষ্ট | 

১৩। ধেঙ্গুর- বিল্লী। 
৯-১০ | অগ্রসন্ন বুঝাইয়া ( হইয়া) কথা কহিও 

না, ঝি'ঝি পোকা মুখের সুখে পষ্ট বস্ত্র কাটে। 

৪৬৭ 

(রাধার উক্তি) 

এত দিন ছল পিআ তোহ হুম জেহে হিআ 
সীতল সীল কলাপে। 

তোহে ন কান ধরু বিনতি দূর করু 

দুরজন দুরিত অলাপে ॥ ২। 

মোহি পতি ভল ভেল ওতহি ওহও গেল 

কি ফল বিকল কএ দেহে। 
করিঅ জতন পএ জঞ্রে পুমু জোলি 

হো টুটল সরস সিনেহে ॥ ৪। 

বিগ্ভাপতি । 

সনু কাহু, হে জতনে রতন দহ পরিহর কে ॥ ৫। 

দিন দস জৌবন তেহি অনাএত 
মন তনু পুছু পরকারে। 

তুঅ পরসাদ বিখাদ নয়ন জল 
কাজরে মোর উপকারে ॥ ৭। 

তে তঞ্গো করবি মসি মঅন পাঁস বৈসি 

লিখি লিখি দেখবাসি তোহী । 

তার হার ঘনসার সার রে সেওলব 

সম্ভাওত মোহী ॥ ৯। 

কামিনি কেলি ভান থিক মাধব 

আও কুমুদিনি সঞ্চে৷ টাদে। 

দুরহু দুরন্থু তোহে পন তঞ্চেো বুঝহ দহ 

দরসনে কত আনন্দে ॥ ১১ | 

ভনই বিদ্ভাপতি অরে বর জৌবতি 

মেদিনি মদন সমানে । 

লখিম। দেবিপতি রূপনরা এন 
স্খম। দেবি রমানে ॥ ১৩। 

তালপত্রের পু'খি। 

বিভাস ছন্দ। ২১ হইতে ২৭ মাত্রা । 

২। ছুরিত-_পাপ, অনিষ্টকর। 

১-২। প্রিয়তম, এত দিন শীতল সংশ্বভাবে 

তোমার আমার যে (এক) হৃদয় ছিল, হুর্জনের 

অনিষ্টকর কথায় (আমার) মিনতি দূর করিলে, 

কানে ধরিলে না। 
৩। পতি-_প্রতি। ওতহি-_অস্তরালে, পরোক্ষে। 

ওহও-_উহাও ( আমার সম্মান )। 

৪। জোলি-_জুড়ি। টুটল__ভগ্ন। 

৩-৪। আমার পক্ষে ভাল হইল, পরোক্ষে উহাও 

(আমার সম্মান ) গেল, দেহ বিকল করিয়া কি ফল? 

যত্ব করিয়া যদি আবার জোড়া যায়, ভগ্ন স্নেহ কি 

সরস হয়? 

৫। হে কানাই, শুন, যত্বল্ধ রদ্ধ কে ভ্যাগ 

করে? 



বিগ্াপতি। 

৬। অনাএত--অনায়ত্ত, পরবশ । 

৭। বিখাদ--বিষাদ। 

৬-৭| দশ দ্রিন যৌবন, সেই সময় পরবশ, মনকে 

কি উপায় জিজ্ঞাসা করিব? তোমার প্রসাদে বিষাদ 
ও নয়ন জল মিশ্রিত কজ্জলে আমার উপকার হইল। 

৮। মঅন--মদন। দেখবাসি- দেখাইবে | 

৯। তার- দীপ্রিযুক্ত । ঘণসার-_-চন্দন | 

সেওলব-_-সেবন করিলাম, মাথিলাম। সন্তাওত __ 

সম্তাপিত করে। 

৮-৯। তাহাতে (আমার নয়নজলে সিক্ত কজ্জলে) 

তুমি মসি করিবে, মদনের পাশে বসিয়া লিখিয়া 

লিখিয়া দেখাইবে। দীপ্তিযুক্ত হারের ( পরিবর্তে 

বক্ষে) চন্দন সার লেপন করিলাম, তাহাতে আমাকে 

সন্তাঁপিত করিতেছে। 

১০-১১। মাধব, কামিনীর কেলি ও কুমুদিনীর 

সহিত চাদের ( সম্বন্ধ এক ) মনে হয়। প্রভূ, তুমি 

দুরে দূরে রহিয়াছ, তথাপি কি বুঝিয়াছ দর্শনে কত 

আনন্দ? 

১৩। সুখমা--সুষমা, রাজা শিবসিংহের আর 

এক পত্বী। 

১২-১৩। বিগ্তাপতি কহিতেছে, হে বরযুবতি, 

লখিমা দেবীর পতি হুঁধমা দেখার বল্লভ রূপনারায়ণ 

পৃথিবীতে মদনের সমান। 

পিস 

মাধবের মান। 

৪৬৮ 

(সমীর সহিত সথীর কথা । ) 

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে 

নিবসম্ম শয়নক স্বখে। 

রনসে রসে দারুণ দন্দ উপজল 

কান্ত চলল তহি রোখে ॥ ২। 

২৮৭ 

নাগর অঞ্চল করে ধরি নাগরি 

হসি মিনতি করু আধা । 

নাগর হৃদয় পাঁচ শর হানল 

উরজ দরশি মন বাধ! ॥ ৪। 

দেখ সখি ঝুঠক মান। 

কারণ কিছুই বুঝই ন পারিয় 

তব কাহে রোখল কান ॥ ৬। 

রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল 

তাহি মধথ পাঁচ বান। 

অবসর জানি মানবতি রাধা 

বি্ভাপতি কবি ভান ॥ ৮। 

১-২। রাধামাধব রত্বমন্দিরে সুখে পালক্কে উপবিষ্ট 

(বাস করিতেছে ), হাস্ত বিজ্রূপে (রসে রসে ) দারুণ 

ঘন্ঘ উপস্থিত হইল, তাহাতে কান্ত রোষ করিয়! 
চালিল। 

৩-৪। নাগরী নাগরের অঞ্চল হস্তে ধরিয়। হাসিয়া 
অদ্ধ (অল্প) মিনতি করিল, নাগরের হৃদয়ে (কটাক্ষে) 

পঞ্চখর হানিল, পয়োধর দর্শন করাইয়! মনে বাধা 

দিল। 

৫| ঝুঠক--মিথ্যার | 

৬। তখ কাহে রোখল কান--তবে কানাই 
কেন রাগ করিল? 

৭। রহসি--আনন্দ, কৌতুক। 

বাড়িল। মধথ-_মধ্যস্থ | 

৭-৮। রোষ সমাপন করিয়া পুনরায় কৌতুক 

বাড়িল, তাহাতে মন মধ্যস্থ হইল। বিদ্যাপতি এই 

কহে ( তথন) সুযোগ জানিয়! রাধা মানবতী হইল। 

পসারল-__ 

৪৬৯ 

(রাধার উক্তি ) 

আজু পরল মোর কোন অপরাধে । 

কিয় ন হেরিয় হরি লোচন মাধে ॥ ২। 



২৮৮ 

আন দিন গহি গুম লাবিয় গেহা। 
বছবিধ বচন বুঝাবএ নেহা ॥ ৪। 
মন দএ রুসি রহল পু সোই। 

পুরুষক হাদয় এহন নহি হোই ॥ ৬। 

ভনই বিষ্তাপতি শুন পরমান। 

বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান ॥ ৮ 
মিথিলার পদ। 

১। পরল-_পড়িল। 

২। কিয়--কেন। হেরিয়_-হেরিল। 

১-২। আজ আমার কোন অপরাধ পড়িল 

(হইল)? হরি অর্ধ লোচনে আমাকে দেখিল না 
( আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল ন1 )। 

৩। আন- অন্ত । গহি-_গ্রহণ করিয়া, 

আলিঙ্গন করিয়া । গৃম-_গ্রীবা, ক%। লাবিয়-_ 

লইয়। আসে । গেহা-_গৃহ। 

৪1 নেহা স্সেহ, প্রেম । 

৩-৪। অন্ত দিন (হরি আমার) ক আলিঙ্গন 

করিয়া গৃহে লইয়া আফিত, বছুবিধ বচনে প্রেম 

বুঝাইত (প্রকাশ করিত )। 

৫ | মন দএ_-মন িতেছে (মনে হয়)। 

রুসি-_রাগ করিয়া। সোই-_সে। 

৫-৬। মনে হয় প্রভু রাগ করিয়াছে, পুরুষের হৃদয় 

এমন হয় না। 

৭। পরমান-_ প্রামাণ্য কথা, সত্য কথা । 

৮। উসরি- লুপ্ত হইয়া, ফুরাইয়!। 

৭-৮। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, সত্য কথ! শুন, প্রেম 

বাড়িল, মান ফুরাইয়! গেল। 

৪৭৩ 

(রাধার উক্তি ) 

কাহ্ধ বিরস কথি লাগি। 

কিয়ে ভেল হমর অভাগি ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

যব হম গেল পিয়া পাস। 

তেজই দীঘল নিশাস ॥ ৪। 

যবনু' পুছল বেরি বেরি । 
সজল নয়নে রগ হেরি ॥ ৬। 

যব হুম রহল নিহার। 

লোচন ঝরু অনিবার ॥ ৮। 

তবধরি বুঝল বিচারি। 

কঠিন জীবন বরনারি ॥ ১০। 

কবিশেখর পরমান । 

ন জায়ত পাপ পরান ॥ ১২। 

পদকল্পতরু। 

১। কথি লাগি-_-কিসের জন্ত। 

২। অভাগি--মন্গভাগ্য। 

৯। তবধরি- তদবধি। 

১১। পরমান--প্রমাণ, সত্য | 

৪8৭১ 

( রাধার উক্তি ) 

স্থনি সিরিখ্ড তরু সে সনি গমন কর 

ছাড়ত মদন তম্ম তাপে। 

আরতি অইলিন্ তে কুস্তিলইলিন্ু 

কে জান পুরুবকের পাপে ॥ ২। 

মাধব তুঅ মুখ দরসন লাগী । 

বেরি বেরি আবঙ উতর ন পাবও" 

ভেলাহু বিরহ রস ভাগী ॥ ৪। 

জখনে তেজল গেহ স্থমরি তোহর নেহু 

গুরু জন জানল ভাবে। 

তোহে সুপুরুস পু হমে তঞ্খেো! ভেলিহু লহ 

কতনু আদ্র.নহি আবে ॥ ৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। সিরিখণড-_শ্রীথগড। চদানকা্ঠ। 



বিদ্ভাপতি। 

২। কুস্তিলইলিহ-_ভরিয়মান হইলাম। পুরুবকের 
-_পুর্বের। 

১-৭।  শুনিলাম (তুমি ) চন্দন তরু, তাহা শুনিয়া 
গমন করিলাম, (মনে করিলাম) তন্থুর তাপ ছাড়িবে। 

আর্তিবশতঃ আসিলাম, তাহাতে মিয়মাগ হইলাম, 
পূর্বের পাপ কে জানে? 

৩-৪। মাধব, তোমার দর্শনের জন্ত বার বার আসি 

(কথার ) উত্তর পাই না, বিরহ রসের ভাগী হইলাম। 

৫ | তাবে--তখন। 

৬) তঞ্ঞো--তো। 

৫*৬। যখন তোমার শ্েেহ স্মরণ করিয়া গুছ ত্যাগ 

করিলাম গুরুজনেরা তখন জানিল। তুমি প্রভু 

স্থপুরুষ, আমি তো! লঘু হইলাম, এখন কোথাও আদর 

(সন্ত্রম ) নাই। 

৪৭২ 

(রাধার উক্তি) 

সে কাহ্ু সে হম সে পচবান। 

পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন ॥ ২। 

পাছিলাহু পেমক কি কহব সাধ । 

আগিলাহ পেম দেখিয় অবে আধ ॥ ৪। 

বোলি বিসরলহ দয় বিসবাস । 

সে অনুরাগল হৃদয় উদাস ॥ ৬। 

কবি বিষ্ভাপতি ইহো৷ রস ভান। 

বিরল রসিক জন ঈ রস জান ॥ ৮। 
মিখিলার পদ । 

১-২। সেই কানাই সেই আমি সেই মদন, অতীত 

ছাড়িয়া! এখন অন্য রঙ্গ ( আমাদের পূর্বের সে প্রেম 
বিশ্বত হইয়া কানাই এখন অন্য রমণীতে অন্ুরক্ত 

হইয়াছে )। 
৩-৪। অতীত প্রেমের সাধ কি কহিব, আগেকার 

বের্মান ) প্রেম এখন অর্ধমাত্র দেখিতেছি (পূর্বের 
বে প্রেম ছিল এখন তাহার অর্ধমাত্র অবশিষ্ট আছে )। 

তড৭ 

২৮৯ 

£-৬। বিশ্বাস দিয়া গ্রতিশ্রুত কথা বিস্থৃত হইল, 
সেই অনুরাগযুক্ত হৃদয় উদ্ধাস হইল । 
৭-৮। কৃৰি বিস্তাপতি এই রস কহিতেছে, বিরল 

রসিক ব্যক্তি এই রস জানে । 

৪৭৩ 

(রাধার উক্তি ) 

মাধব বচন করিয় প্রতিপালে। 

বড় জন জানি শরন অবলম্বলি 

সাগর হোয়ত সতালে ॥ ২। 

ভূবন ভমিয়ে ভমি তুয় যশ পাওলি 

চৌদিশি তোহর বড়াই । 

চিত অনুমানি বুঝি গুন গৌরব 
মহিম। কহলে! ন যাই ॥ ৪। 

আগা সভ কেও শীল নিবেদয় 

ফল জানিয় পরিনামে । 

বড়াক বচন কবন্ু নহি বিচলয় 

নিশিপতি হরিন উপামে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুনু বরজৌবতি 
এহ গুন কোউ ন আনে। 

রায় সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেই পতি জানে ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১। প্রতিপালে--পালন, রক্ষা! । 

২। অবলম্বলি--অবলম্বন করিলাম। সতালে 

-_-(তাল-হুদ ) হদযুক্ত, অর্থাৎ যেখানে জল স্থির । 

১-২। মাধব, (অঙ্গীরুত ) বচন পালন করিও । 

( তোমাকে ) হুদপূর্ণ ( শাস্তিস্থান- বিশিষ্ট ) সাগর তুল্য 

(জানিয়া ) শরণ অবলম্বন করিয়াছিলাম । 

৩। বড়াই__মহত্ব। 
৩-৪। ভুবন ভ্রমিয়! ভ্রমিয়৷ তোমার যশ, চৌদিকে 

তোমার মহত্ব (গুনিতে ) পাইলাম ; ( তোমার ) 



২৯০ 

গুগগৌরবের মহিম! বুঝি (ও) চিত্তে অনুমান করি, 
(কিন্তু) কহা যায় না । 

৫। আগা--আগে, প্রথমে । সভ কেও-_ 

সকলেই। শীঙগ-_নম্রতা, মহত্ব । নিবেদয়--জানায়, 

বলে। 

৬। বড়াক-_বড় লোকের। উপামে--উপম!। 

হরিন-_মুগ, কলঙ্ক । 
প্রথমে সকলেই বিনয় জানায়, পরিণামে 

ফল জানা যায়; মহৎ ব্যক্তির বচন কখন বিচলিত 

হয় না, উপমা নিশিপতি হরিণ ( চন্দ্র যেরূপ কলঙ্ককে 

কদাপি ত্যাগ করে না, মহৎ ব্যক্তি সেইরূপ 

প্রতিশ্রত কথাকে কথন ত্যাগ করে না )। 

৭। কোউ--কাহারও। আনে--অপর। 
৮। রায়-_ রাজা । 

৭-৮। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, 

এই গুণ অপর কাহারও নাই। লক্ষীদেবীর পতি 

রাজ৷ শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন । 

৫-৬। 

৪৭8 

(রাধার উক্তি) 

মাধব কি কহব তোহরো গেয়ানে 

সুপ কহলি যব রোষ কয়ল তৰ 

কর মুনল দুহু কানে ॥ ২। 

আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু 

তই কিছু পুছিও ন ভেলা। 

এহন করমহীনী হম সনি কে ধনী 

করসে পরসমনি গেল! ॥ ৪। 

জঞ্েগ হম জনিতহ' এহন নিঠুর পু 

কুচ কঞ্চন গিরি সাধি। 

কৌশল করতল বাছুলত! লয় 
দৃঢ় কএ রখিতহছ বাঁধি ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি | 

ই স্থমিরিয় যব জঞ্ঞে! মরিয়ে তব 

বুঝি পড় হৃদয় পযানে। 
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরি 

কৰি বিদ্ভাপতি ভানে ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১) তোহরো- তোমার । 

২। স্থুপহু-ন্ুপ্রভু । মুনল- মুদ্রিত করিয়া- 

ছিলে। 

১-২। মাধব তোমার জ্ঞানের (কথ!) কি কছিব? 

(তোমাকে) যখন প্রিয় পতি বলিয়াছিলাম (প্রিয় 

পতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম ) তথন (তুমি) 

রাগ করিয়াছিলে, হস্ত দ্বারা ছুই কর্ণ আবৃত ক্রিয়া- 

ছিলে। 

৩। গমনক-_যাইবার। বেরি_-সময়। নীন 

-নিদ্রা। টরু-টলিল, সরিল, ভাঙ্গিল। পুছিও-_ 

জিজ্ঞাসিও । 

৪। করমহীনী-_ভাগ্যহীন৷। 

তুল্য। 

৩-৪। (তাহার) যাইবার সময় আসিল (তবু ও 

আমার) নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সেই জন্য কিছু জিজ্ঞাসা 

করাও হুইল না। আমার সমান এমন ভাগ্যহীনা 

রমনী,(আর কে আছে), হস্ত হইতে স্পর্শমণি 
গেল। 

সনি- মত, 

৫ সীধি__সন্ধি। 

৬। কএ-_করিয়া। 

৫-৬। যদি আমি জানিতাম প্রতু এমন নিষ্ঠুর, 

(তাহা হইলে) কুচকাঞ্চন গিরির সন্ধি্থলে কৌশলে 
করতল ও বাহুলত৷ লইয়া (দিয়া) (তাহাকে) দৃঢ় 
করিয়া বাধিয়া রাখিতাম। 

৭। ই-_-এই কথা। নুমিরিয়_ শ্বরণ করি। 

মরিয়ে- মরি । পড়--পড়ে। 

৮। হেমগিরি কুমরি--মৈনাক কন্তা, গৌরী । 

৭৮। এই কথা যখন ন্মরণ করি তখন যেন মৃত্ধ্য 



বিগ্ভাপতি। 

হুয়, হৃদয়ে যেন পাষাণ পড়ে। গৌরীর চরণ হৃদয়ে 

ধারণ করিয়া! কবি বিষ্ভাপতি কহিতেছে। 

এই পদ বিষ্ভাপতির কিনা তাহাতে সংশয় আছে। 

৪৭৫ 

(রাধার উক্তি) 

রোপলহ পহু লহু লতিক! আনি। 

পরতহ জতনে পটবিতহ পানি ॥ ২। 

তই অরথিত উপজিত ভেল সে। 

তোহেঁ বিসরলি ভল বোলত কে ॥ ৪। 

মাধব বুঝল তোহর অনুরোধ । 
হেরিতন্ু' কয়লহ নয়ন নিরোধ ॥ ৬। 

একছু ভবন বসি দরশন বাধ । 

কিছু ন বুঝিয় পু কী অপরাধ ॥ ৮। 

সথপুরুষ বচন সবহ বিধি ফুর: 

অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর ॥ ১০। 
ভনই বিষ্ভাপতি এহো৷ রস জান। 

২৯৯ 

৩-৪। সেই হেতু ( তোমার যত্ধে) সে (প্রেম- 

লতিকা) বাড়িল; তোম৷ কর্তৃক বিশ্বত হইলে (তুমি 
বদি তাহাকে ভুলিয়! যাঁও তাহা হইলে) কে (তাহাকে) 
ভাল বলিবে? 

৫ | অনুরোধ--অনুরাগ। 

৫-৬। মাধব তোমার অনুরাগ বুঝিলাম, 
(আমাকে) দেখিব! মাত্র নয়ন নিরোধ করিলে 
(ফিরাইয়া লইলে)। 

৭। একছ-_একই। 

বাধ--বাধা, অন্তরায়, নিষেধ। 

৭-৮। একই গৃহে বাস করিয়া দর্শন নিষেধ 

(তোমাকে দেখিতে পাই না), প্রভু, কি অপরাধ 

কিছুই বুঝি না। 

৯-১০। বিধাতা স্থপুরুষের সকল কথাই পূর্ণ 
করেন (তোহার কোন অভাব হয় ন!), অমর্ষ (ক্রোধ) 

বিমর্যকে দূর করে না ধেদি তোমার ছঃখের কোন 

কারণ হুইয় থাকে তাহা হইলে রাগ করিবার কোন 

কারণ নাই |) 
১১-১২। বিস্তাপতি এই রসের কথা কহিতেছে, 

বসি--বাস করিয্বা। 

রস বুঝ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১২। লখিমা দেবীর বল্পভ শিবসিংহ রস বুঝেন। 

রাগতরঙ্গিনী। 

১। রোপলহ--রোপণ করিলে । লহু-_লঘু, 

ছোট। 

২। পরতহ-_ প্রত্যহ । জতনে-_যত্বে। পট- 

বিতহু--পাট করিলে, সিঞ্চন করিলে। 

১-২। প্রভূ, ছোট লতিকা আনিয়া রোপণ 

করিলে, প্রত্যহ ঘত্বপূর্ববক (তাহাতে) জল সেচন 

করিলে। (প্রেমের ক্ষুদ্র তরু তুমি যত্রু করিয়া 

বাড়াইয়াছ )। 
৩। তঁই-_সেই, তাহাতে । অরথিত--অর্থিত, 

হেতু । উপচিত-_উপচয় হইল, বর্ধিত হইল। 

৪। তৌহে-_তোমা হইতে, তোমা কর্তৃক। 
বিসরলি__বিস্থৃত হইলে। ভল-_ভাল। বোলত-_ 
বলিবে। 

৪৭৬ 

(রাধার উক্তি ) 

জতহি পেম রস ততহি ছুরস্ত। 

পুন কর পলটি পিরিতি গুনমন্ত ॥ ২। 

সবতহু সনি অইসন বেবহার । 

পুনু টুটএ পুনু গাথএ হার ॥ ৪। 
এ কহ, এ কহু, তোইহি সআন। 
বিসরিঅ কোপ করিঅ সমধান ॥ ৬। 

পেমক আীকুর তোহেঁ জল দেল । 

দিনে দিনে বাটি মহাতরু ভেল ॥ ৮। 

তুঅ গুনে ন গুনল সউতিনি আছ। 
রোপি ন কাটিঅ বিষনৃক গাছ ॥ ১৪। 



বিদ্যাপতি 
২৪৯২ 

সে ন করিজ দুর দুরজন বোল ॥ ১২। 
জগত বিদিত ভেল তোহ হম নেহ। 
এক পরান কএল ছুই দেহ ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্তাপতি করব উদাস। 
বড়াক বচনে করিঅ বিসবাঁস ॥ ১৬। 

ৃ ভালপত্রের পু'খি। 

১। জতহি-_যেখানেই। ততহি__সেইথানেই। 

ছরস্ত-_দৌরাখ্যা । 

২। কর--করে। গুনমস্ত- গুণবান। 

১-২। যেখানে প্রেমরস সেখানেই দৌরাস্্য 

(প্রেমে কলহ হইয়াই থাকে,) গুণবান আবার ফিরিয়া 
প্রীতি করে। 

৩। জবতনু-_সকলের কাছে। 
৩-৪। সকলের কাছে এরূপ ব্যবহার শুনি, হার 

ছিড়িয়া গেলে আবার গাথে (কোপ অথব! মানাস্তে 
আবার মিলন হয়, )। 

৫1 বিসরিঅ- তুলিয়া যাও। সমধান--সমা- 
ধান। 

৫-৬| হে কানাই, হে কানাই, তুমি চতুর, কোপ 
সমাধান কর, বিশ্বৃত হও। 

৭-৮। প্রেমের অঙ্কুর তুমি জল দিলে, দিনে 
দিনে বাড়িয়া মহাতরু হইল । 

৯। সউতিনি--সতীন। 
১০। বিষহৃক-_বিষেরও | 

৯-১০ | ম্বপত্তী থাকিতেও তোমার গুণে গণনা 
করিলাম না (শ্বপতীর যন্ত্রণা সহ করিলাম)। বিষবৃক্ষও 
রোপন করিয়া কাটে না (অতএব প্রেমের অমুততরু 
ছেদন করা কর্তব্য নয়)। 

১১। ওল-_ওর, সীম। । ১২। বোল--কথা। 
১১-৯২। যে স্ষেহ প্রাণের সীমায় উৎপন্ন হইল 

তাহা দুর্জনের কথায় দূর করিও না 
১৩-১৪। তোমার আমার গ্লেহ জগতে বিদ্দিত 

হইল ( বিধাতা ) এক প্রাণ ছুই দেহ করিল। 

আছ--থাকিলে। 

১৫। উদ্দাস-_উাসীনতা! 1 ১৬। বড়াক-_ 

মহৎ লোকের । বিসবাস- বিশ্বাস । 

১৫-১৬। বিস্াপতি কহিতেছে, (মাধব) উদাসীন 

হইবে (মান ত্যাগ করিবে), মহৎ লোকের কথায় 

বিশ্বাস করিতে হয়। 

৪৭৭ 

(রাধার উক্তি ) 

গগন গরজ মেঘা জামিনি ঘোর । 

রতনছ' লাগি ন সঞ্চর চোর ॥ ২। 

এহন! তেজি অএলাহু' নিঅ গেহ। 

অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ ॥ ৪ | 

তিল এক মাধব পরিহর মান। 

তুঅ লাগি সংসয় পরল পরান ॥ ৬। 

দুসহ জমুন! নরি অইলিনু ভাগি। 

কুচজ্ুগ তরল তরনি তী৷ লাগি ॥ ৮। 

দেহ অনুমতি হে জুঝও পঁচবান। 

তৌোহে সন নগর নাগর নহি আন ॥ ১০। 

ভনই বিদ্ভাপতি নারী সোভাব। 

অপনুক অভিমত উকুতি জনাব ॥ ১২। 

রাজা রূপনরাএন জান। 

রাএ সিবসিংহ লখিম৷ দেই রমান ॥ ১৪। 
রাগতরঙ্গিণী। 

শন্ুনাট ছন্দ। ১২ হইতে ১৬ মাত্রা। 
১1 মেথা-_মেঘ সমূহ। 

২। লাগি- লাগিয়া, জন্ত। 

করিতেছে, ভ্রমণ করিতেছে । 

১-২। ঘোর (অন্ধকার) যামিনী, আকাশে মেখ 
গর্জন করিতেছে। রদ্বের জন্ত (অপহরণ করিবার 
লোভে) চোরও ভ্রমণ করিতেছে না । 

৩। এছন।--এমন সময়। 

সঞ্চর-_সঞ্চরণ 



বিদ্াপতি। 

$। অপনছ--_ীপনিই। দেখিয়--দেখি। 

অপন্ুক---আপনার। 

৩-৪। এমন সময়, (এমন অন্ধকার যে) আপনিই 

আপনার দেহ দেখিতে পাই না, নিজ গৃহ ত্যাগ 

করিয়া আসিলাম। 

€। তিল! এক-_-এক তিল, এক মুহর্তের জন্য । 

€-৬। (হে) মাধব, এক মুহূর্তের তরে মাঁন পরি- 

ত্যাগ কর, তোমার লাগিয়া প্রাণসংশয় পড়িল (হইল)। 
৭। নরি--নদী। ভাগি--ভাগ্যবশতঃ। 

৮। তরল-__উত্তীর্ণ__হুঈলাম। তরণী- ভেলা । 

তা--সে। 

৭-৮। সেই কারণে (তোমার বিরহে প্রাণ সংশয় 

বলিয়া) ছুঃসহু যমুন। নদী কুচযুগলকে ভেল! করিয়া 

ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম। 

৯। জুবও-যুদ্ধ কর। 

মদন। 

১০। সন--সম। 

৯-১০। হে মোধব) অনুমতি দাও, পঞ্চবাণের 

(সহিত) যুদ্ধ কর। নগরে তোমার তুল্য আর নাগর 

নাই। 

১১। সৌভাব--ম্বভাব। 

১২। উকুতি-__উত্তি। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, নারীর শ্বভাব, 

আপনার অভিলাষ উক্তি দ্বারা (স্পষ্ট রূপে) জানায়। 
১৩-১৪। লিমা দেবীর বল্লভ রাজ! শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ জানেন । 

পঁচবান-_পঞ্চবান, 

৪৭৮ 

(রাধার উক্তি) 

সবে পরিহরি অএলাহু তুয় পাস। 

'বিসরি ন হলবে দএ বিসবাস ॥ ২। 

' অপনে ম্থচেতন কি কহুব গোএ। 

তইসন করব উপহাস ন হোএ ॥ ৪। 

২৯৩ 

এ কন্হাই তোহর বচন অমোল । 

জাব জীব প্রতিপালব বোল ॥ ৬। 

ভল জন বচন ছুঅও সমতৃল। 

বুল ন জানএ রতনক মূল ॥ ৮। 

হমে অবলা তুজ হৃদয় অগাধ। 

বড় ভএ খেমিঅ সকল অপরাধ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি গোচর গোএ। 

সুপুরুষ সিনেহ অন্ত নহি হোএ ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'ধি। 

শ্রীমালব ছন্দ। ১৫ মাত্রা । 

১। অয়লাহু-_-আসিলাম। 

নিকট। 

২। দএদিয়া। বিসবাস--বিশ্বাস। 

১-২। সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে 

আসিলাম। বিশ্বাস দিয়! (প্রতিশ্রুত হইয়া) ভুলিয়া 
যাইও না। 

৩। স্থচেতন--স্থচতুর। 

করিয়া, গুপ্ত কথা। 

৪। তইসন--তেমন। হোএ_হয়। 

৩-৪। নিজে (তুমি) সুচতুর, গুপ্ত কথা কি 

পাস- পাশ, 

গোএ গোপন 

কহিবঃ তেমন করিবে (যাহাতে) উপহাস না হয়। 

& | তোহর-_- তোর, তোমার । অমোল-_ 

অমৃল্য। 
৬। জাব--যাবৎ। বোল-সকথা। 

৫-৬। হে কানাই, তোমার বচন অমূল্য, 
যাবজ্জীবন কথা প্রতিপালন করিবে। 

৭। ভল--ভাল। 

৮। বছল- বহুত, অনেক লোক। 

৭-৮। ভাল লোকের কথা (ও রত্ব) ছুই সমতুল, 

অনেক লোক রত্বের মূল্য জানে না। 

১০। ভএ_হইয়া। খেমিঅ- ক্ষমা করিও। 

৯-১*। আমি অবলা, তোমার হৃদয় অগাধ, বড় 
হইয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিও । 



২৯৪ 

১১। গোচর গোএ-প্রকাশ্ত কথা গোপন 

করিয়া । 

১২। সিনেহ--গ্লেহ। 

১১-১২। বিগ্ভাপতি প্রকাহী (জানা) কথা 

গোপন করিয়া কহিতেছে, সুপুরুষের দ্গেহের অস্ত 

হয় না। 

৪৭৯ 

(রাধার উক্তি) 

পএর পড়ি বিনবঞ্চে সাজন! রে 
জতি অনুচিত পড় মোর । 

জন বিঘটাবহ নেহরা রে 

জীবন জৌবন থোর ॥ ২। 

পলটহ গুননিধি তোহে গুনরসিয়া 

জীবে করহ বরু সাতি ॥ ৩। 

পুছলেহু ই তরুন আপহি রে 

অইসন! লাগএ মোহি ভান। 

কী তুঅ মন লাগল! রে 

কিএ কুশল পঁচবান ॥ ৫। 

কাঠ কঠিন হিঅ তোহরা রে 

দিননু দয়া নহি তোহি। 

কংসনরাএন গাবিহা। রে 

নিরমম কাহ্ৃুহি মোহি ॥ ৭। 

নেপালের পু খি। 

১। বিনবঞ্চো__মিনতি করি। সাজনা- সজনী 

শবের পুংলি্গ, সখা । জতি--বত। 

২। বিঘটাবহ--ব্যাঘাত করিও । নেহরা-_ 

স্নেহ। 

১-২। সখে, পায় পড়িয়া মিনতি করি, যতই 

আমার অনুচিত হউক, সেহে ব্যাঘাত করিও না, 
জীবন যৌবন অচিরস্থায়ী। 

বিগ্ভাপতি | 

৩। পলটহ-_ফের। গুনরসিয়া-_-গুণরসিক। 

হে গুরণনিধি, ফের, তুমি গুণরসিক, বরং প্রাণে শাস্তি 
দাও । 

৪1 ই-_এই কথ!। 

৫ | কিএ-_কিম্বা। কুশল-_-কৌশল। 

৪-৫। আমার মনে এইরূপ হয় তুমি নিজে তরুণ, 

আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার মনে কি (বাথ ) 

লাগিল, কিন্বা। ( ইহা ) মদনের কৌশল ? 

৬ দিনহু--দীনেও। 

৭। গাবিহাঁ-গাইতেছে। নিরমম-_নির্শম | 

৬-৭। তোমার হৃদয় কাষ্ঠের ন্ভায় কঠিন, দীনের 

প্রতিও তোমার দয়া নহে । কংসনারায়ণ গাহিতেছে, 

কানাই আমার প্রতি নির্মম । 

কংসনারায়ণ ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির পদ 

মিথিলাতেও পাওয়! যায় । 

8৮০ 

(রাধার উক্তি) 

তোহে কুল ঠাকুর হমে কুল নারি। 

অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহারি ॥ ২। 

পিস্থনে হসব পুনু মাথ ডোলাএ। 
বড়াক কহিনী বড়ি দুর জাএ ॥ ৪। 

স্থন স্থন সাজন! বচন হমার । 

অপদ ন অংগিরিঅ অপজস ভার ॥ ৬। 

পরতহ পরতিতি আবিঅ পাস । 

বড় বোলি হমন্থু কএল বিসবাস ॥ ৮। 

সে আবে মনে গুনি ভল নহি কাজ। 

বাজু রাখএ আখিক লাজ ॥ ১০। 
নেপালের গু থি। 

১। ঠাকুর-_শ্রেষ্ঠ। 

২। অধিপক-_রাজার। গোছারি--হঃখ 

নিবারণের প্রার্থনা, নালিশ। 



বিগ্যাপতি। 

১-২। তুমি কুলের ঠাকুর, আমি কুলনারী, রাজার 

অন্তায় কর্মে কোন নালিশ হয় না। 

৩। ডোলাএ--নাড়িয়া । 

৪। বড়াক-বড় লোকের। 

৩-৪। খল ব্যক্তিগণ মাথা নাঁড়িয়া হাসিবে, বড় 

লোকের কথ! অনেক দূর যায়। 

€। সাজনা- সজনী শবের পুংলিঙ্গ, সথা। 

৬। অপদ--অস্থানে, অযোগ্য প্রস্তাবে। 

অংগিরিয়-__অঙ্গীকার করিও। 

৫-৬| সখে, আমার কথ! গুন শুন, অযোগ্য 

প্রস্তাবে অপযশ ভার অঙ্গীকার করিও না। 

৭। পরতিতি--প্রতীতি। আবিঅ--আইস। 

প্রত্যহ প্রতীতি (আমাকে বিশ্বাস) করিয়া 

নিকটে আসিয়া! থাক, আমি ও মহৎ বলিয়া (তোমাকে ) 

বিশ্বাস করিলাম । 

১০। বাজু-_পাশে। 

৯-১০ | সে এখন মনে বিবেচনা করিয়া (দেখ) 

কাঁজ ভাল নয়, চক্ষের লজ্জা! কি পাশে রাখিতে আছে 

ভুলিতে আছে)? 

৭-৮। 

৪৮১ 

(রাধার উক্তি) 

আসা দইএ উপেখহ আজ । 

হৃদয় বিচারহ কঞ্চোনক লাজ ॥ ২। 

হমে অবলা থিক অলপ গেআন । 

তোহর ছৈলপন নিন্দত আন ॥ ৪। 

স্বপন জানি হমে সেওল পাও । 

আবে মোর প্রাণ রহত কি জাও ॥ ৬। 

কএল বিচারি অমিঞকে পান। 

হোএত হলাহল ই কে জান ॥ ৮। 

কতনু ন স্থনলে অইসন বাত। 

সাকর খাইতে ভাঙ্গএ দাত ॥ ১০। 
নেপালেরপু'খি। 

২৯৫ 

১। দইএ-_দিয়!। 

করিতেছ। 

২। কঞ্জোনক-_কাহার। 

১-২। আশা দিয়া আজ উপেক্ষা করিতেছ, হৃদয়ে 

বিচার কর কাহার লজ্জার (কথা)। 

৪। ছৈলপন-_রসিকতা, চতুরতা । 

৩-৪। আমি অল্পজ্ঞান অবলা, অপর লোকে 

তোমার রসিকতার নিন্দা করিবে। 

৫| সেওল- সেবা করিলাম। 

৬। জাও-যায়। 

৫-৬। সুপ্রতূ জানিয়৷ আমি পদ্সেবা করিলাম, 

এখন আমার প্রাণ থাকে কি যায়। 

৭-৮। অমুত বিচার করিয়া পান করিলাম, 

হলাহল হইবে ইহা কে জানে? 

১০। সীকর--শর্করা। 

৯-১০। চিনি খাইতে দাত ভাঙ্গে এমন কথা 

কোথাও শোনা যায় না। 

উপেখহ-_-উপেক্ষা 

পাও--পদ। 

৪৮২ 

(রাধার উক্তি ) 

বারিস নিসা মঞ্চে চলি অএলিনু 

স্বন্দর মন্দির তোর। 

কত মহি অহি দেহে দমসল 

চরণে তিমির .ঘার ॥ ২। 

নিজ সখি মুখ সনি স্ুনি 
কহবদি পেম তোহার। 

হমে অবলা সহএ ন পারল 

পচসর পরহার ॥ ৪। 

নাগর মোহি মনে অনুতাপ । 

কএলাহু সাহস সিধি ন পাবিঅ 

অইসন হুমর পাপ ॥ ৬। 

তোহ সন পন গুন নিকেতন 

কএলহ মোর নিকার। 



২৯৬ 

হুমন্ছ নাগরি সবে সিখাউবি 

জন কর অভিসার ॥ ৮। 

কত ন নাগর গুনক সাগর 

সবে ন গুনক গেহ। 

তোহ সন জগ দোসর নহি 

তে হমে লাওল নেহ ॥ ১%। 

কেলি কুতৃহল দুরহি রহও 

দরশনহছু সন্দেহ। 

জামিনি চারিম পহর পাওল 

আবে জাও' নিজ গেহ ॥ ১২। 

মোরিও সব সহচরি জানতি 

হোইতি ই বড়ি সাঁটি। 

বিহি নিকারুন পরম দারুন 

মরও হৃদয় ফাটি ॥ ১৪। 
তনে বিষ্ভাপতি স্ুনহ জুবতি 

আসা ন অবসান । 

স্থচিরে জীবও রাএ সিবসিংহ 

লখিম! দেবি রমান ॥ ১৬। 
তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথি। 

১। দমসল- দলিত করিলাম। 

১-২। বর্ষা নিশায় আমি তোর সুন্দর গুছে (কু্জ- 

ভবনে ) চলিয়া আসিলাম) দেহ দ্বার! ধরাতলে কত 
সর্প দলিত করিলাম, চরণে ঘোর তিমির (পথ অত্যন্ত 

অন্ধকার)। 

৩। কহ্বসি-"কহিতে | 

৩-৪। নিজ সখীর মুখে তোর প্রেম কহিতে 

শুনিয়া আমি অবলা মদনের প্রহার সহ করিতে 

পারিলাম না। 

৫-৬। হে নাগর, আমার মনে এই অনুতাপ, 

সাহস করিয়াও দিদ্ধি পাই না এমন আমার পাপ। 

, | নিকার--ন্যককার, অবজ্ঞ। 

৭-৮। তোমার মত গুণনিকেতন প্রভু আমার 

বিদ্ভাপতি। 

অবজ্ঞ। করিলে, আমিও সকল নাগরীকে শিখাইব, 
যেন অভিসার না করে। 

৯। আগর-সশ্রে্। গুনক গেহ--গুণের গৃহ, 

গুণধাম। | 

১*। লাওল-_ঘটাইলাম। 

৯-১০। কত নাগর গুণশ্রেট (কিন্ত) সকলে 

গুণধাম নয়, তোমার সমান ( নাগর ) জগতে দ্বিতীয় 
নাই, সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটাইলা'ম। 

১২। চারিম- চতুর্থ । পহর-__প্রহর। জও-_ 

যাই। 

১১-১২। কেলিকৃতুহল দুরে থাকুক, দর্শনও 
সন্দেহ, যামিনী চতুর্থ প্রহর প্রাপ্ত হইল (অবসান 

হইল ), এখন নিজের গৃহে যাই। 

১৩। সাটি-_-শান্তি। 

১৪। নিকারুণ--করুণাশৃন্ত, নিষ্টুর। মরও-_ 

মরুক। র 
১৩-১৪। আমার সহচরীরা সকলে ( এই কথা) 

জানিবে, বড় শাস্তি হইবে। অত্যন্ত কঠিন (ও) নিষ্ঠুর 

বিধাতা! হৃদয় ফাটিয়! মরুক্। 

১৩-১৪। বিস্তাপতি কহে, শুন যুবতি, আস! 

অবসান হয় না; লখিমা দেবীর বল্পভ রাজ! শিবসিংহ 

দীর্ঘজীবী হউন । 

৪৮৩ 

(রাধার উক্তি) 

হে মাধৰ ভল তেল কএলহ কূলে । 

কাচ কঞ্চন দু সম কএ লেখলহ 

ন জানহ রতনক মুলে ॥ ২। 

তোহ হম পেম জতে দুরে উপজল 

সথমরহ সে আবে ঠামে। 

আবে পররমনি রঙ্গে তোহে ভুললাছে 

বিছসিছ হসি হের বামে ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি। ২৯৭ 

_ এন করম মোর তে তোহে জদি ভোর 
হুমে অবলা কুল নারী । 

পি্থুনক বচন কান জদদি ধএলহ 
সাতি ন কএলছ বিচারী ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্তুনহ সুন্দরি 
চিতে জন্গু মানহ সঙ্কা । 

দিবস বাম সখি সবে খন ন রহএ 

টাদত লাগ কলঙ্কা। ॥ ৮। 

তাল পত্রের পুখি। 

সি্ধুলাসাবরী ছন্দ। ৩৫ হইতে ৩* মাত্রা । 
গ্রত্যন্তর ১১ অথবা ১২ মাত্রা । 

১। কএলহ- করিয়া । 

কপটত!। 

২। লেখলহ-_বিবেচন! করিলে, হিসাব করিলে। 
১-২। হে মাধব, ভাল হইল, কপটত! করিয়াছ, 

কাচ ও কাঞ্চন দুই তুলা করিয়! হিসাব করিলে, রত্ধের 

মূল্য জান না। 

৩। মুমরহ--স্মরণ কর। 

৪। বিহুসিহ-মুচৃকিয়া হাসিয়া । 
দিকে, অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া 

৩*৪। তোমার আমার প্রেম যত দুর উৎপন্ন হইল 
( বাড়িল ), এখন সে স্থান (বিষয়) স্মরণ কর; 

এখন তূমি পররমণীর রঙ্গে ভঁলিয়াছ, শ্রিত হাস্ত 

করিয়া মুখ ফিরাইয়! (অপর দিকে ) দেখ ( আমার 

দিকে চাহিয়া! দেখ না )। 

৫ | ধ্রীসন_-এমন | তঠেঁই-_-তাহাতে, সেই 

কারণে। ভোর--ভোলা, ভুলিয়া । জদ্দি--বখন। 

৬। ধএলহ-__রাখিলে। সাতি-_শান্তি। 

৫-৬। আমি অবল! কুলনারী আমার এমন কর্ণ 
(কপাল ) সেই জন্ত তুমি ভূলিলে, ছৃষ্ট লোকের কথা 

কুলে__ক্রুরতা, 

ঠামে_ স্থানে । 
ধামে-্বাম 

৭। চিতে--চিত্তে। জন্ু--না। দিবস-_দিন, 
সময় । 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন নুন্গরী, চিত 

শঙ্কা মানিও না; সখি, প্রতিকূল দিবস (সময়) 
সর্বক্ষণ রহে না, চন্ত্রেও কলঙ্ক লাগে। 

৪৮৪ 

(রাধার উক্তি) 

তোহ হুম পেম জতে ছুরে উপজল 
স্থমরবি সে পরিপাটা। 

আবে পররমনি রঙ্গ রস ভূলন! হে 

কওনে কলা হম ঘাটা ॥ ২। 
ভমরবর মোরে বোলে বোলব কহ্ছাই | 

বিরহ তন্ত জদি বুঝি মনোভব 
কী ফল অধিক বুঝাই ॥ ৪। 

তুলএ স্থমের সাধু জন তুলনা 
সবকা ধইরজ ধনে। 

তোহে নিঅ লোভে বচন আবে চুকলা৷ হে 

গরিম! ধরবি কওনে ॥ ৬। 

পুরুষহৃদয় জল দুঅও সহজে চল 

অনুবন্ধে বাধ থিরাই | 

সে জদি ফুটল রহ সহস ধারে বহু 

উচেও নীচে পথে জাই ॥ ৮। 

ভনই বিষ্াপতি নব কবিশেখর 

পুুবী দোসর কহ! । 

সাহ হুসেন ভূঙ্গ সম নাগর 

মালতি সেনিক জঁহা ॥ ১৪। 
তালপত্রের পুথি ও রাগতরজিপী। 

ধনছীমালব ছন্দ । ২* হইতে ২৫ মাত্রা। 
১। নুমরবি-প্মরণ করিবে। পরিপাটি. 

বদি কানে রাখিলে (তুলিলে ), বিচার করিয়া শান্তি আব্পূর্ষ্বি ক্রম। 
করিলে না। ২ খাটি--পাুন, ছোট। 



২৯৮ 

১-২। তোমাতে আমাতে বত দূর প্রেম 

উৎপর হইল সেই সমস্ত আনুপুর্ববিক ঘটন! 
স্মরণ করিবে। এখন পররমণীর রঙ্গ রসে ভূলিয়াছ, 

আমি কোন কলায় ন্যুন? 

৩। বোলে__কথায়। ৪। তত্ত-_ তন্ব। 

৩-৪। হে ভ্রমর শ্রেষ্ঠ, আমার কথায় ( পক্ষ 

হইতে ) কানাইকে বলিবে, বিরহের তত্ব যদি বুঝ 

( তবে ) অধিক বুঝাইয়! কি ফল? 
€। তুলএ-তুল্য। ৬। চুকলা- চুকিয়াছ, 

তুষ্ট হুইয়াছ। " 

৫-৬। সাধু জন তুলনা করিবার সময় সকলের 
অপেক্ষা ধৈর্য ধন ( গুণ ) শ্রেষ্ঠ করিয়া স্থুমেরুর তুল্য 

বলেন। তুমি লোভে নিজের বচন ভ্রষ্ঠ হইলে, এখন 
কে গৌরব ধারণ করিবে? 

৭| চল-__চঞ্চল, 

করিতে হয়। 

৭-৮। পুরুষের হৃদয় আর জল ছুই স্বভাবতঃ চঞ্চল, 

চেষ্টা করিয়! বাধিয়া স্থির করিতে হয়। যদি বাধে 

ছিদ্র থাকে তাহা হইলে সহস্র ধারা বয়, উচ্চে থাকিলে 

নীচ পথে যায়। 

৯। পুনুবী_-পৃথিবী। তেসর-_তৃতীয়। 
১*। সেনিক-_ শ্রেণী । 

৯-.১০। নবকবিশেখর বিগ্াপতি কহিতেছে, 

যেখানে শাহ হুসেন মালতী শ্রেণীর ( নায়িক! গণের ) 

ভ্রমর তুল্য নাগর সেখানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় ( নাগর ) 

কোথায়? (শাহুহুসেন বঙ্গদেশের পাঠান শাসন কর্ভা)। 

বিচলিত। থিরাই--স্থির 

জ 

৪৮৫ 

(সখীর উক্তি) 

কুস্তল কুস্থুম নিমাল ন ভেল। 

নয়নক কাজর অধর ন গেল ॥ ২। 

কনক ধরাধর নহি সসিরেহ। 

কোনে পরি কামে প্রকাশল নেহ ॥ ৪। 

বিদ্াপতি । 

(রাধার উত্তর ) 

এ সখি এ সখি পুরুষ অঞ্ান। 

ভূজগ ভনাবধি রঙ্গ ন জান ॥ ৬। 

ছুরসৌ স্ুুনিয় সময় পচবান। 
পরতখ চাহি নহি কে অনুমান ॥ ৮। 

উপগতি ভেলিহু ই ভেলি সাতি। 

অনুসয় ছিতহি পোহাইলি রাতি ॥ ১০ । 

ভনই বিদ্ভাপতি এন রস ভানে। 

রাএ সিবসিংহ লখিম৷ দেই রমানে ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। নিমাল--নিম্ীল্য। 

১-২। (সথীর উক্তি ) কুস্তলের কুম্থম নির্্াল্য 

(বাসি) হয় নাই, নয়নের কজঙ্জল অধরে যায় নাই 

(আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া কুস্থম মলিন হয় 

নাই, চুঘনে নয়নের কজঙ্জল অধরে লাগিয়! যায় 
নাই )। 

৩। কনক ধরাধর-__পয়োধর। সসিরেহ-_. 

শশিরেখা, নখচিহ্ন | 

৪। কোনে পারব কেমন করিয়া । কামে-_- 

কামের প্রতি। 

৩-৪। পয়োধরে নখক্ষত নাই, কেমন করিয়! 

কামের প্রতি স্ষেহ প্রকাশ কারল (কামের সহিত 

যুদ্ধ করিল না)? 

৬। ভনাবথি-_-বলায়, কহায়। 

৫-৬। (রাধার উত্তর ) হে সথি, হে সখি, পুরুষ 

অজ্ঞান, ভূজঙ্গ বলায় (লোকে বলে পুরুষ তূজঙ্গের হার 

তীব্র ), (কিন্তু) রঙ্গ জানে ন|। 

৭1 ছুর সৌ-দুর হইতে । পচবান--কন্দর্প। 
৮। পরতখ-- প্রত্যক্ষ । চাহি---চেয়ে, অপেক্ষা। 

তাহি--তাহার। 

৭-৮। দূর হইতে শুনি (বে) মদন সময় ( স্থুযোগ 
পাইলে অত্যন্ত বল প্রকাশ করে ), প্রত্যক্ষের অপেক্ষা 

কে না অনুমান ( কল্পনাই অধিক ) করে? 



বিদ্যাপতি। ২৯৯ 

৯। উপগতি- উপস্থিত, নিকটবর্তী। ই- 
এই। সাঁতি_শান্তি। 

১৯। অনুশর-_অনুতাপ। ছিতহি__থাঁকিতেই। 

৯-১০। নিকটে উপস্থিত হইলাম, এই শান্তি 

হইল। অন্থতাপ রহিতেই রাত্রি পোহাইল । 
১১-১২। বিস্তাপতি কছিতেছে লখিমা দেবীর 

বল্লপভ রাজ! শিবসিংহের এই রস জানা আছে। 

8৮৬ 

(দূতীর উক্তি) 
আদরি অনলহ ধএলহ বারি । 

আঁচর ন ছড়লহ বদন নিহারি ॥ ২। 

স্তদূট়েও কেস ন বধলহ ফোএ। 

সবে রস স্থন্দরি ধএলহ গোএ ॥ ৪। 

আবে কি পুছ্ধসি রাহি ভল নহি ভেল। 

জতনে আনল কাহ্ু তোরে দোসে গেল ॥ ৬। 

গুনিগন পথ সহ লগলউহে ভোর । 

আঁচর হীর হরাএল মোর ॥ ৮। 

সখিজন সৌপইতে ভেলউ হে রাগ। 

গেল পাইঅ জৌ হো বড় ভাগ ॥ ১০। 
ভালপত্ের পু'খি। 

১1 অনলহ--.আনিলে। ধত্রলহ- _রাখিলে। 

বারি-্নিবারণ করিয়া । 

১-২। আদর পূর্বক আনিয়া নিবারণ করিয়া 

রাখিলে তোহাকে প্রণয় প্রকাশের অবসর দিলে না), 

মুখের দিকে চাহিয়া তঞ্চল পরিত্যাগ করিলে না। 

৩। ফোএ--খুলিয়া । 
৪। গোএ গোপন করিয়া। 

৩-৪। সুদৃঢ় (কবরীবন্ধ) কেশ খুলিয়া বীধিলে না, 

হে সুন্বরি, সকল রস গোপন ক্রিয়া রাখিলে। 

৫.৬ | রাই, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভাল 
হইল না, যত্ব পূর্বক কানাইকে আনিলাম, তোর 

ধোষে গেল। 

৭-৮। গুণবান ব্যকিদিগের সঙ্গে থাকিয়াও পথ 

ভুলিয়া গেলাম, আমার অঞ্চল হইতে হীরক হারাইয়! 

গেল। 

৯-১*। সথীকে সমর্পণ করিতে দ্বেষ হইল, যাহ! 

যায় তাহা বড় ভাগ্যে পাওয়া যায় । 

8৪৮৭ 

(রাধার উক্তি ) 

এত দিন ছলি নব রীতি রে। 

জল মীন জেহন পিরীতি রে ॥ ২ 

এক হি বচন বীচ ভেল রে। 

হসি পন উতরো ন দেল রে ॥ ৪। 

একহি পলঙ্গ পর কাহুরে । 

মোর লেখ দূর দেস ভান রে ॥ ৬। 

জাহি বন কেও ন ডোল রে। 

তাহি বন পিআ৷ হসি বোল রে ॥ ৮। 

ধরব জোগিয়াক ভেস রে। 

করব মঞ্ে পন্ক উদেস রে ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি ভান রে। 

স্থপুরুষ ন কর নিদান রে ॥ ১২। 
মিথিলার পদ। 

১। ছলি_-আছিল। 

১-১। এত দিন নূতন রীতি ছিল, যেমন জলের 

(সহিত) মীনের গ্রীতি যেখন আমাদের নূতন প্রেম 

হয় তখন তিলার্ধও বিচ্ছেদ হইত না)। 

৩। বীচ মধ্যে। 
৪1 উতরো- উত্তর ও। . 

৩-৪। (আমাদের) মধ্যে একটী কথা হইল, গ্রতু 

হাসিয়া উত্তরও দিলনা । (একটা সামান্য কথায় 

রাগ হইল, তাহার পর আমার কথায় প্রাণনাথ 

হাসিয়া একবার উত্তরও দিল না)। 

৫€। পলজ-_পালস্ক। 
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গ। লেখ--হিসাব, ভান--মনে 

জ্ওয়া। 

৫৬। কানাই (আর আমি) একই পালঙ্কের 

উপর, (তথাপি) আমার পক্ষে দুর দেশ মনে হুইল 

(কানাই রাগ করিয়া আমার পালস্কেই শয়ন করিয়! 

রছিল কিন্তু আমার মনে হুইল যেন সে দুর দেশে 
চলিয়! গিয়াছে)। 

৭। জাহি-যে। ডোল-_ আন্দোলন, নড়া। 

৭-৮। যে বনে কেহ নড়ে না (চলে না) সেই 

বনে প্রিয়তম হাসিয়া কথা কছিতেছে আমার উপর 

রাগ করিয়া সে গহুন বনে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে 

অপর লোকে যাইতে ভয় পায় সেখানে সে নিশ্চিন্ত 
হইয়া রহিয়াছে)। 

৯। জোগিয়াক__যোঁগনীর। ভেস-_বেশ। 

১০। উদ্শ--উদ্দেহ্য, অনুসন্ধান । 

৯-১*। যোগিনীর বেশ ধারণ করিব, আমি 

প্রভুর অনুসন্ধান করিব। 

১১-১২। বিস্তাপতি এই কথা কহিতেছে, সুপুরুষ 

অত্যান্ত ক্লেশ দেয় না। 

এই গীত উচিতী শ্রেণীতৃক্ত, মিথিলায় স্ত্রীলোকেরা 
গান করিয়। থাকে। 

পক্ষে । 

৪৮৮ 

(রাধার উক্তি) 

বচন অমিঅ সম মনে অনুমানি। 
নিয়র অএলাহু তুঅ সুপুরুষ জানি ॥ ২। 

তন্থ পরিনতি কিছু কহছি ন জাএ। 

সুতি রহল পু দীপ মিবীএ ॥ ৪। 

এ সখি পন অবলেপ সহী । 

কুলিস অইসন হিঅ ফাট নহী ॥ ৬। 

করে জুগে পরনি জগাওল ভাব 

 তইঅও ন তেজ পন নীন্ সভাব॥ ৮ 

বিগ্যাপতি | 

হাথ কপাএ রহল মুছ লাএ। 

জগইতে নিন্দ গেল ন হোঅ জগাএ ॥ ১৪। 
নেপালের পু খি। 

১-২। অমৃততুল্য বচন মনে অন্থমান করিয়া, 

স্থপুরুষ জামিয়া নিকটে আসিলাম। 

৩-৪। তাহার পরিণাম কিছু কহ! ধায় না, প্রত 

প্রদীপ নিভাইয়! শয়ন করিয়া রহিল। 

€। অবলেপ-_গর্ব। সহী-_সহিয়া। 

৬। অইসন-_-এখন। 

৫-৬। হে সি, প্রভুর গর্ব সহ করিয়া, কুলিশ 
তুল্য হৃদয়, (তাই) ফাটে না। 

৭। ভাব-_ চেষ্টী। 

৭-৮। কর যুগলে স্পর্শ করিয়া জাগাইবার চেষ্টা 
করিলাম, তথাপি প্রভু নিদ্র৷ স্বভাব ত্যাগ করে না। 

৯। লাএ লাগাইয়া, দিয়া । 

৯-১*। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়! রহিল, জাগাইতে 

নিদ্রা গেল (আবার নিদ্রিত হইল ), জাগান হুইল 

না। 

৪৮৯ 

(রাধার উক্তি ) 

অপনেহি অইলিহু কএল অকাজ | 

মান গমাওল অরজল লাজ ॥ ২। 

আদর হরল বহুল স্তখ সোভ। 

রাষ্ক ন ফাবএ মানিক লোভ ॥ ৪। 

এ সখি এ সখি কি কহিবও' তোছি। 

দিবসক দোসে দুঅস ভেল মোহি ॥ ৬। 

হরি ন হেরল মুখ সএন সমীপ। 

রোসে বসাওল চরণহি দীপ ॥ ৮। 

বইসি গমাওল জামিনি জাম। 

কি করব ভাবি বিধাতা বাম ॥ ১৪। 

নেপালের পু'খি। 



বিদ্াপতি। ৬০১ 

২। গমাওল--হারাইলাম। অরজল- অর্জন স্থরতরু সেওল ভল অভিমত লাগী । 
করিলাম। তন্থ দুধন নহি হমহি অভাগী ॥ ১৪ । 

১-২। আপনি আসিলাম অকাজ করিলাম, মান ভনই বিষ্ভাপতি স্তুনহ সয়ানী। 

হারাইলাম লজ্জা! অর্জন করিলাম। আওত মধুরপতি তুঅ গুন জানী ॥ ১২। 
৩। হুরল-_হৃত হইল, হারাইল। বহুল-_ নেপালের পুখি। 

অতীত হইল, গেল। ১-২। দিনে দিনে স্ুপুরুষের দ্ধেহ বাড়ে, অন্্ু- 
8। রাক্ক-র্ক, দরিদ্র। ফাবএশোতা দিনে যেরূপ চন্ত্ররেখা (বাড়ে)। 

পায়, সাজে । ৩-৪। যে আদর ছিল তাহারও অর্থ (হইয়াছে), 
৩-৪। আদর (সন্ত্রম) হারাইল, মুখের শোভা 

গেল; মাণিকে দরিদ্রের লোভ সাজে না। 

৫ | কহিবণ্ডঁ_কহিব। 

৬। দিবসক-- দিবসের, কালের। হৃখ্খস__ 

ছুর্যশ। 

৫-৬। হে সাথ, হে সাঁখ, তোকে কি বলিব, 

কালের দোষে আমার তুর্ধশ হইল। 

৭। সএন- শয়ন, শয্যা | 

৮। বসাওল-_নির্বাপ করিল। 

৭-৮ | হরি শয্যার নিকটে (আমার) মুখ দেখিল 

না, রোষে চরণ দিয়া প্রদীপ নির্বাণ করিল। 

৯-১*। যামিনীর ধাম বসিয়া কাটাইলাম, বিধাতা 

(যখন) বাম তেখন) ভাবিয়৷ কি করিব? 

৪৯৪ 

(রাধার উক্তি) 

দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুষ নেহা । 

অনুদিনে জৈসন চান্দক রেহা ॥ ২। 
জে ছল আদর তকরহছু আধে। 

আওর হোএত কী পছিলা বাধে ॥ ৪। 
বিধিবসে জদি হোজ অনুগতি বাধে । 

তৈজও সুপ নহি ধর অপরাধে ॥ ৬। 
পুরত মনোরধ কত ছল সাধে। 

আবে কি পুছহ সখি সব ভেল বাধে ॥ ৮। 

আরও পশ্চাতে (ভবিষ্যতে) কি বাধা (হূর্ঘটনা) 

হইবে! 
৫-৬ | বিধিবশে যদি অনুগতির বাধ! হয় তথাপি 

সুগ্রভূ অপরাধ ধরে না। 

৭-৮। কত সাধ ছিল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সখি, 

এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমস্তই বাধ! হইল । 
৯-১০। অভিমত পূর্ণ হইবার তরে কল্পতরু সেবন 

করিলাম, তাহার দোষ নাই, আমিই অভাগিনী। 

১১-১২।  বিস্তাপতি কহিতেছে, গুন চতুরে, 

মধুরাপতি তোমার গুণ জানিয়৷ আসিবে। 

৪৯১ 

(রোধার উক্তি) 

প্রথম প্রেম হরি জত বোলল 

অদরও ন ভেল। 

বোলল জনম তরি জে রহত 
দিনে দিনে দুর গেল ॥ ২। 

কি দহ মোর অবিনয় পরল 

কি মোর দীঘর মান। 

কি পর পেঅসি পিস্থুন বচন 

তথী পিআঞ্ঞে দেল কান ॥ ৪। 

সাজনি মাধব নহি গমার। 

পেমে পরাভব বন্ছত পাগল 

করম দোল হমার ॥ ৬। 



৩০২ 

কত বোলি হরি জতনে সেওল 

স্বরতরু সম জানি । 

অন্গুভবে ভেল কপট মন্দির 

আবে কী করব আনি ॥ ৮। 

স্ুপনছুক বচন বজর সম মো হিঅ 

রেখ লেল ভান। 

অপন ভাসা বোলি বিসরএ 

ইথি কি বোলত আন ॥ ১০। 
নেপালের পু'খি। 

১) অদরও-- অদ্বাশড । 

১-২। প্রথম প্রেমে হরি যাহা বলিল (তাহার) 

অর্থও (পূর্ণ) হইল না। যাহা বলিল জন্ম ভরিয়া 
থাকিবে দিনে দিনে দূর হইল । 

৩। পরল- পড়িল। দীঘর- দীর্ঘ । 
৪। তথী--তাহাতে। 

৩-৪। আমার কিছু কি অবিনয় পড়িল (হইল), 

কিন্বা আমার দীর্ঘ মান হইল? কিম্বা অপর প্রেয়সী 

(অথবা) পিশুনের কথায় প্রিয়তম কান দিল? 

৫-৬। সজনি, মাধব মূঢ় নয়ঃ আমার কর্দের 

দোঁষে প্রেমে অনেক পরাভব পাইলাম। 

৮। কপট মন্দির--কপটধাম। আনি--অন্ত | 

৭-৮। সুরতরু সম জানিয়! হরিকে কত যত্বে 

সেবা! করিলাম । কত বলিব, অনুভবে কপটধাম হইল, 

এখন আর কি করিব? 

৯-১০ | আমার হৃদয়ে অনুমান লইল (হুইল) 

স্ুপ্রভুর বচন বজ্ররেখাতুল/ । আপনার ভাষা (কথা) 

বলিয়! বিস্বত হয় ইহাতে অল্টে কি বলিবে? 

৪8৯৭ 

(রাধার উক্তি) 

 করঞ্ে বিনঅ জত জত মন লাই। 

পিজা পরিঠব পচতাবকে জাই ॥ ২। 

'বিষ্ভাপতি। 

ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে। 

করম দোসে কনকেও ভেল কাচে ॥ ৪। 

নিঠুর বালভ্তু সঞ্চো৷ লাওল সিনেহে । 
ন পুর মনোরথ ন ছাড়ু সন্দেহে ॥ ৬। 

সপুরুস ভানে মান ধন গেল। 

হৃদয় মলিন মনোরথ ভেল ॥ ৮। 

জদি দুষন গুন পন ন বিচার। 

বড় ভএ পসরও পিস্থন পসার ॥ ১০ । 

পরিজন চিত নহি হিত পরথাব। 

ধরসনে জীব কতএ নহি ধাব ॥ ১২। 

হম অবধারি হলল পরকার। 

বিরহ সিন্ধু জিব দএ বরু পার ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্াপতি স্তন বরনারি । 

ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি ॥ ১৬। 
তালপত্ত্রের পু'খি। 

১। বিনঅ--মিনতি। লাই-_লাগাইয়া, দিয়! । 

২। পরিঠব- প্রস্তাব, কথা। পচতাব-- 

পশ্চাভাপ। 

১-২। যত মন দিয়া মিনতি করি, প্রিরতমের 

কথায় পশ্চান্ভাপ প্রাপ্ত হই । 

৩। সাচে- সত্য। 

৩-৪। ধৈর্য্য ধন, সত্য পথ পরিহার করিয়া কর্ধা- 

দোঁষে কনকও কাচ হইল। 

৫€। বালভ-_বল্লুভ। লাঁওল-_ঘটনা করিলাম । 
৫-৬। নিষ্ঠুর বল্পভের সহিত স্ষেহ ঘটাইলাম, 

মনোরথ পূর্ণ হইল না, সন্দেহ (সংশয়) ত্যাগ করে 

না। 

৭৮। সুপুরুষ ভ্রমে মান ধন গেল, হৃদয়ে 
মমোরথ মলিন হইল । 

১৭। পসরও- প্রসারিত করে, বাড়ায় । 

৯০১০ । দোষ গুণ ষর্দি প্রভু না বিচার করে, বন্ঠ 
হইয়! (মহৎ ব্যক্তি হইয়া) পিশুনের পঙার (দোকানি) 
বাড়াইয়! দেয়। 



বিদ্যাপতি। 

১১। পরথাব--প্রস্তাব। 

১২। ধরসনে- ধর্ষণে । 

১১-১২। পরিজনের চিত্তে হিত প্রস্তাব নাই, 

ধর্ষণে প্রাণ কোথায় ন! ধাবিত হয়? 

১৩। হলল- চলিলাম, করিলাম । 

প্রকার, উপায় । 

১৩-১৪ | আমি উপায় অবধারণ করিলাম, বিরহ 

সিন্ধু বরং জীবন দিয়া পার হুইব (প্রাণতাগ করিব)। 

১৬। ভেটত- _মিলিবে। 

১৫-১৬। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, শুন বরনারি, 

ধৈর্য্য করিয়া থাক, মুরারির সহিত দেখা হইবে । 

পরকার-_ 

৪৯৩ 

(রাধার উক্তি) 

কত ন জীবন সঙ্কট পরএ 

কত ন মীলএ নীধি। 

উত্তিম তৈঅও সতা ন ছাড়য় 

ভল মন্দ কর বীধি ॥ ২। 

সাজনি গএ বুঝাবহ কাহ্ন, | 
উচিত বোলইতে জে হোঅ সেনকে 

দৈন ভাখহ জনু ॥ ৪। 

জৈসনি সম্পতি তৈসনি আসতি 

পুরুষ অইসন ছলা। 

প্রান মান বেবি জদি প্রান জে রাখীঅ 

তা তে মরন ভলা ॥ ৬। 
নেপালের পু খি। 

১। পরএ- পড়ে। নীধি__নিধি। 

২। সতা- সত্য । 

১-২। জীবনে কত ন! সন্কট পড়ে, কত না নিধি 

মিলে। বিধাতা ভাল অথবা মন্দ করুক, উত্তম ব্যক্তি 
তথাপি সত্য ছাড়ে না। 

৪। উচিত--উচিত কথা। 

ভাখহ-_ভাষিও, বলিও। 
দৈন-_দৈল্ত | 

৩০৩ 

৩-৪। সজনি, গিয়া কানাইকে বুঝাও। উচিত 
কথা বলিতে যাহা হয় হউক, দৈন্ত বলিও (প্রকাশ 
করিও) না। 

৫ | আসতি--আস্থা, আদর। ছলা- _ছিল। 
৬। বেবি-ছুই। তার্তে--তাহা হইতে। 

৫-৬। যেমন সম্পত্তি তেমন আদর, পূর্বে এই- 
রূপ ছিল। প্রাণ ও মান ছুইয়ের মধ্য যে প্রাণ রাখে, 
তাহার অপেক্ষা মরণ ভাল । 

৪৯৪ 

(রাধার উক্তি) 

কত গুরু গঞ্জন দুরজন বোল । 

মনে কিছু ন গণল ও রসে ভোল ॥ ২। 

কুলজা রীতি ছোড় জন্ত্র লাগি। 

সে অব বিসরল হমর অভাগি ॥ ৪। 

সুমরি স্থমরি সখি কহব মুরারি। 

স্পুরুখ পরিহর দোখ বিচারি ॥ : | 

যে পুনু সহচরি হোয় মতিমান। 

করয় পীশুন বচন অবধান ॥ ৮। 

নারি অবলা হম কি বোলব আন । 

তু রসনানন্দ গুণক নিধান ॥ ১৪। 

মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই। 

এহি কর দোখ রোখ অবগাই ॥ ১২। 

তু বরচতুরী হম কিয় জান। 
ভনই বিষ্ভাপতি ইহ রসভান ॥ ১৪। 
১। হুরজনবোল-হুর্জনের কথা । 

২। ও রসে ভোল--এঁ রসে (মাধবের প্রেমে) 
ভোর। 

৩। কুলজা-_যে কুলে জন্মিয়াছে, কুলকামিনী। 

৪। অভাগি-_অভাগ্য, মন্দভাগা। 

€ | মুমরি- শ্বরণ করিয়া। 



৩৯৪. বিদ্বাপতি। 
*। সুপুরুষ দোষ বিচার করিয়। (জানিয়া) ৩-৪। যত দূরেই বিচার হউক সেই থানে যাইবে, 

পরিচ্যাগ করে। দীপ দিলে ঘরে অন্ধকার থাকে ন|। 
৭-৮। (হে) সহচরি, যে বুদ্ধিমান হয় (সে) ৫-৬। সখি, সুরারিকে আমার মিনতি কহিবি, 

কি খলের কথায় মন দেয়? স্থপ্রতভু দোষ বিচার করিয়! রোষ করে। 

৯। হুম কি বোলব আন- আমি আর কি ৭-৮। (দুতী মাধবকে এই কথা বলিবে) সে 
বলিব? (রাধা) নাগরী, তুমি গুণনিধান। 

১৯। রসনানন্দ-_বাক্পটু, যাহার কথ শুনিলে ৯। বিসরলহি-_ভুলিলে। পরিপাটি-_অন্ুক্রম, 
আনন্দ হয়। পূর্বাপর ঘটন!। 

১২। অবগাই--অবগত হইয়া, স্থির করিয়!। ১*। লাড়লি_ লালিতা । 

ঘোষ অবগত হইয়া রোষ কর। ৯-১৯। পূর্ব্ব ঘটন! সমূহ কেন বিস্বৃত হইলে, 
১৩। বরচতুরী--চতুরাশ্রে্ঠ। লালিতা লিক! কাটিয়! কি ফল? 
১৪। বিস্তাপতি এই রসের কথা কছে। ১১-১২। বিস্তাপতি কছিতেছে, লখিম! দেবীর 

2 বল্পভ রাজ! শিবসিংহ এই রস জানেন। 

৪৯৫ সপ 

(রাধার উক্তি) ৪৯৬ 

ছুরজন বচন ন লহ সব ঠাম (রাধার উক্তি) 
বুঝএ ন রহএ জাবে পরিনাম ॥ ২। মধু রজনী সঙ্গহি খেপবি 
ততহি দূর জ! জতহি বিচার । কত কতি ছলি আস। 

দীপ দলে ঘর ন রহ অঁধার ॥ ৪। বিহি বিপরিতে সবে বিঘটল 
হুমরি বিনতি সখি কহুবি মুরারি। বহু রিপু জন হাস ॥ ২। 

হুপছ রোস কর দোস বিচারি ॥ ৬। হে সুন্দরি কন্ত ন বুঝ বিসেখ। 

সে নাগরি তোহে গুনক নিধান। পিশুন বচনে উচিত বিসরি 

অলপহি মানে বত অভিমান ॥ ৮। অপদহে! নিরপেখ ॥ ৪। 

ককে বিসরলহি হে পুরুব পরিপাটি। কত গুরুজন কত পরিজন 
লাড়লি লতিকা কী ফল কাটি ॥ ১০। কত পহরী জাগ। 
ভনই বিষ্তাপতি এহ রস জান। এতনু সাহসে মঞ্ঞে চলি অইলিহছ 

রাএ সিবসিংহ লখিম! দেবি রমান ॥ ১২। এহন ছল অনুরাগ ॥ 
তালপত্রের পু'ছি। নেপালের গু'খি। 

দ্রাবিনী আনাবরী ছন্দ । ১৪ হইতে ১৭ মাত্র। ১২। চৈগ্র রজনী একজে ক্ষেপণ করিব কত 

১-২। ছুর্জনের কথ! সকল স্থানে অনুমান আশ! ছিল, বিধি বিপরীত (বাম) হওয়াতে সমগ্তই 

(নফল) হয় না, পরিণাম পর্যন্ত বুঝিতে (বাঁকি)* ব্যাঘাত হইল, বহু শত্রগণ হামিতেছে। 

থাকে না। ৩1 বিসেখ- বিশেষ, প্রতেদ। 



বিদ্যাপতি। ৩০৫ 

৪ । অপদহো--অস্থানেও। 

পাখ্য, অবিস্ধমান। 

৩-৪। হে স্ুদ্দরি, কান্ত গ্রভেদ বুঝে না। 

অস্থানে অবিদ্ধমান বিষয়েও পিশ্তুনের কথায় উচিত 
কথা বিস্বৃত হয়। 

৫-৬। কত গুরুজন, কৃত পরিজন, কত প্রহরী 

জাগিয়। রহিয়াছে, তথাপি (আমার) এমন অনুরাগ 

ছিল যে (আমি) সাহস করিয়া চলিয়া আসিলাম। 

৪৯৭ 

(বাধার উক্তি ) 

জাতকি কেতকি কুন্দ সহার। 

গরুঅ তাহেরি পুন জাহি নিহার ॥ ২) 

সব ফুল পরিমল সব মকরন্দ। 

অনুভবে বিনু ন বুঝিঅ ভল মন্দ ॥ ৪ 

তুঅ সখি বচন অমিঞ অবগাহ। 

ভমর বেআজে বুঝওব নাহ ॥ ৬। 

এতবা বিনতি অনাইতি মোরি। 

নিরস কুন্থম নহি রহিঅ অগোরি ॥ ৮। 

বৈভব গেলে ভলাহ্ মদি ভাস। 

অপন পরাভব পর উপহাস ॥ ১০। 
নেপালের পু'খি। 

১। সহার--সহকার মুকুল। 

২। গরুঅ--গুরু, গৌরব। 

১-২। জাতকী, কেতকী, কুন্দ, সহকার মুকুল, 

যাহাকে দেখে তাহারি গৌরব ( সকল ফুলের মধ্যে যে 

ফুলকে ভ্রমর চায় তাঁহারই গৌরব অধিক )। 
৩-৪। সব ফুলে সুগন্ধ, সব ফুলে মধু, অনুভব 

না করিয়া ভাল মন্দ বুঝা যায় না। 
€। অবগাহ-_-নিমজ্জিত। 

৫-৬। সখি, তোর অমৃত ডুষানে! (মাথা ) কথায় 
নাথকে ভ্রমর ছলে বলিবি (যে কথ! পূর্ব্বে বলিলাম " 

তাহাই বুধাইবি)। 

নিরপেখ-_নির- ণ। এতবা--অথবা। আনাইতি-_অনায়ন্ত। 
৭-৮। অথবা মিনতি করিয়া আমার অনায়ত্ত 

রছিবে (আর আমার বশীভূত হইবে না, কারণ ভ্রমর) 
নীরস কুন্থমকে আগলাইয়া থাকে না। 

৯। মঁদি--মন্দ। 

৯-১০। 'বৈভব গেলে ভালও মন্দের মত দেখায়, 

আপনার পরাভব হয়, পরে উপহাস করে। 

৪৯৮ 

(রাধার উক্তি) 
দুই মন মেলি সিনেহ অঙ্কুর 

দোপত তেপত ভেলা । 

সাখা পল্পৰ ফুলে বেআপল 
সৌরভ দহ দিস গেল! ॥ ২। 

সখি হে আবে কি আওত কহ্চাই। 

পেম মনোরথ হুঠে বিঘটওলহ্ 

কপটহি কে পতিয়াই ॥ ৪। 

জানি স্থপহু তোহে আনি মেরাওল 

সোন৷ গাথলি মোতী । 

কৈতব কঞ্চন অন্ধ বিধাত। 
ছায়াহু ছাড়লি সোতী ॥ ৬। 

নেপালের গু খি। 

১। দোপত-_দ্বিপত্র। তেপত- ত্রিপঞ্জ। 

২। বেআপল-_্যাপ্ত হইল। 

১-২ ছুই মন মিলিয়া স্নেহের অস্কুর দ্বিপত্র ত্রিপতর 

হইল, শাখা পল্পৰ ফুলে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশ দিকে 

গেল। 

৪। বিঘটওলফি-_ব্যাঘাত করিল, নষ্ট করিল। 
পতিয়াই-_বিশ্বাস করিবে। 

৩-৪। হে সথি, এখন কি কানাই আসিবে? 

প্রেমের মনোরথ বল পূর্বক নষ্ট করিল, কপটকে কে 

বিশ্বীম করিবে? 



৩০৬ 

€ | মেরাওল--মিলাইলি। 

৬। সোতী--সতীন। 
€-৬। তুই সুপ্রতু জানিয়া আনিয়া মিলাইলি, 

(যেন) মুক্তার সহিত সোনা গীথিলি। অন্ধ বিধাতার 
সোনাও কৈতব, (প্রেমতরুর) ছায়াও মতীনের মেত) 

ছাড়িয়া! দিল (পূর্ব্ব প্রেমের লেশ মাত্র রহিল না)। 

৪৭৯ 

(রাধার উক্তি ) 

পন্ছক বচন ছল পাথর রেখ । 

হৃদয় ধএল নহি হোএত বিশেখ ॥ ২। 

নাগর ভমর দূহ এক রীতি। 
রস লএ নিরসি করএ ফিরি তীতি ॥ ৪। 

ও পহিলহি বোল তোহেহি পরান। 

পথ পরিচয় নহি রাখ নিদান ॥ ৬ 

যৌবন অবধি রাখ অনুবন্ধ । 
আগিলা বিষয় অধিক পরবন্ধ ॥ ৮। 

ও বৈসইতে কত কর অবধান। 

অতি সানন্দ ভএ কর মধুপান ॥ ১০। 

উড়ইতে ভর দে ন কর সম্ভীষ। 

আগিলা কুন্থুম অধিক অভিলাষ ॥ ১২। 

কি কহব মাই হে বুঝত অনেক । 

নাগর ভমর দুঅও অবিবেক ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্াপতি স্থুন বরনারি । 

পেমক রসে বস হোঅ মুরারি ॥ ১৬। 

তালপত্রের পু খি। 

২। ধএল- ধারণ করিলাম, বিশ্বাস করিলাম । 

বিশেখ--বিশেষ, তারতম্য, প্রভেদ। 

১-২।-প্রত্র কথ! প্রস্তরে রেখার ( তুল্য ) ছিল, 

হুঘয়ে বিশ্বাস ছিল প্রভে্ হইবে না। 

৪। নিরসিক-_নীরস করিয়া । তীতি--তিক্ত। 

বিদ্যাপতি । 

৩-৪। নাঁগর ও ভ্রমর ছুই এক রীতি, রস লইয়া 

নীরস করিয়া আবার তিক্ত করে। 

৫-৬। সে (নাগর) প্রথমে বলে, “তুমি (আমার) 
প্রাণ,” শেষে পথেরও পরিচয় রাখে না। 

৭। অন্ুবন্ধ---সম্বদ্ধ। 

৮। আগিল--আগের, ভবিষাতের। পরবদ্ধ-_ 

প্রবন্ধ, পূর্বাপর, মিলন । 

৭-৮। যৌবন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, ভবিষ্যতে পূর্বাপর 

মিলনে অধিক চেষ্টা (নৃতন নায়িকার প্রেম-প্রয়াসী)। 

৯-১৯| সে (ভ্রমর) বসিয়া কত মনোষোগ 

(প্রকাশ) করে, অত্যন্ত সানন্দ হইয়া মধু পান 
করে। 

১১-১২। উড়িবার সময় ভার দেয় (পায় ভয় 

দিয়! উড়িয়া যায় ), সম্ভাষণ করে না, আগের (সম্মুথের 
অপর) পুম্পে অধিক অভিলাষ । 

১৩-১৪। মা গো (অথবা হে সথি ), কি কি, 

অনেকেই বুঝে, নাগর ভ্রমর ছুই অবধিবেক। 

১৫-১৬। বিদ্তাপতি কহিতেছে, শুন বরনায়ি, 

মুরারি প্রেমের রসে বশ হয়। 

৫৩৩ 

(রাধার উক্তি) 

কী হমে সাঝক একস তারা 

ভাঁদব চৌঠিক শশী। 

ইথি দুছ মাঝ কওন মোর আনন 

জে পু হসিন হেরসী ॥ ২। 

সাএ সাএ কহহু কহহু কহ, কপট করহ জন্গু 

কি মোর পরল অপরাধে ॥ ৩। 

ন মোঞ্ে কবন্ু তুঅ অনুগতি চুকলিহু 

বচন ন বোলল মন্দা। 

সামি সমাজ পেমে অনুরঞ্জিয় 

কুমুদিনি সন্গিধি চন্দ! ॥ ৫। 



বিদ্যাপতি। 

ভনই বিষ্তাপতি স্থুম্ু বর জৌবতি 
মেদিনি মদন সমানে । 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম৷ দেবি রমানে ॥ ৭। 

তালপত্রে পুথি। 

১। একসরি--একেম্বরী। 

চৌঠিক-_চতুর্থীর। 
১-২। আমি কি সন্ধ্যার একটি তারা (অথবা) 

ভাদ্র চতুর্থীর চন্তর (নষ্টচন্্র)? এই ছুইয়ের মধ কোনটি 

আমার আনন যে প্রত হাসিয়! (আমাকে) দেখে না? 

৩। সাঞ _সই। কতহ--কহ। 

সই) সই, কানাইকে বলিও (জিজ্ঞাসা করিও), 

কপট করিও না (সত্য করিয়া বল), আমার কি 

অপরাধ পড়িল (হইল)? 
৪। চুকলিহ__চুকিলাম, ভূলিলাম। 

৫। সমাজ--নিকটে। 

৪-৫। আমি কখন তোমার (মাধবের) অন্ুগতি 

প্রকাশ করিতে ভুলি নাই, মন বচন বলি নাই, 

স্বামীর নিকটে থাকিয়া! প্রেমে অন্ুরঞ্জন করিয়াছি, 

(যেমন) চন্দ্রের নিকটে কুমুদিনী । 
৬-৭। বিস্যাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, লখিম! 

দেবীর বল্পত রাজ! সিবসিংহ রূপনারায়ণ মেধিনীতে 

মদনের সমান। 

ভাদব-__-ভাদ্র। 

সখি হে কি কহব কহই ন জাই। 

মন্দ দিবস ফল গনহি ন পারিজ 

অপদহি কুপুত কহ্গাই ॥ ৪। 

জে লু কথন জঞ্! ভরমন্ বোলিতন্থ' 

জল থল থপিতচ্ছ বেদে । 

অনুপম পিরিতি পরাইতি পরলে 

রহত জনম ধরি খেদে ॥ ৬। 

অইসনা জে করিম সে নহি করবে 

কবি রুদ্রধর এছ ভানে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। 

নেপালের পু'খি। 

১। সাম-শ্তাম। সেসে-শেষে। ওঁ 

তাহাকে । 

২। দুনা-_দ্বিগুগ | 

১-২। আমার এমন প্রেমে বিধাতা ব্যাঘাত 

দিল, দ্বিগুণ ছুরাঁশ! (নিরাশ) রহিল। 

৩-৪। হে সখি, কি কহিব, ক্হা যায় না, মন্দ 

সময়ের ফল গণন! করা যায় না, অস্থানে (অকারণে) 
কানাই কুপিত। 

৫-৬। ভ্রমেও যাহাকে লঘু (ধীর) কথা বলিতাম, 

জলে স্থলে (তাহার কথাঁয়) বেদের (নায় বিশ্বাস) 

স্থাপন করিতাম; অনুপম গ্রীতি পরাধীন হইল (শ্তাম 

আমাকে তুলিয়া অন্ত রমণীতে অনুরক্ত হইল), জন্ম 

ভরিয়া খেদ থাকিবে। 
৭। কবি রুদ্রধর-_বিস্ভাপতির পদে রুদ্রধরের 

নাম মিথিলারও পুঁঘিতে পাওয়া যায়। রুদ্রধর 
সম্ভবতঃ মন্ত্রী ছিলেন। 

৭-৮। যাহাতে এরূপ হয় (দীর্ঘকাল খেদ হয়) 
সেরূপ করিবে না, কবি রুদ্রধর ইহা কহিতেছে। 

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিম৷ দেবীর বল্পভ। 



৫০২ 

(দুতীর উক্তি) 

জইঅও জলদ রুচি ধএল কলানিধি 

তইজও কুমুদ মুদ দেই । 

স্থপুরুষ বচন কব নহি বিচলএ 

জঙ্ড বিহি বামেও হোই ॥ ২। 

মালতি ককে তোঞ্ে হোসি মলানী। 

আন কুস্থম মধু পাঁন বিরত কএ 

ভমর দেব মোঞ্ে আনী ॥ ৪। 

দিন দুই চারি আনে অনুরপ্রব 

স্থমরত সউরভ তোর! । 

আনক বচন অনাইতি পড়ল! হে 

সে নহি সহজক ভোর! ॥ ৬। 

তালপত্রের পুখি। 

১। জইঅও-_যদিও। ধএল--ধরিল। তই- 

অও--তথাপি। মুদ- মোদ, আনন্দ। 

২। জও-_যদি, যখন। 

১-২। যদিও চন্দ্র জলদ রুচি ধারণ করে (মেঘাবৃত 

হয়) তথাপি কুমুদকে আনন্দ দেয় (চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন 

হইলেও কুমুধিনা বিকদিত হয়); যদি বিধি বামও 
₹য় (তথাপি) সুপুরুষের বচন কখন বিচলিত হয় না। 

৩। মালতি--রাধাকে সম্বোধন করিয়া। 

ককে- কেন। মলানী- স্লান। 

৩-৪ | মালতি, তুই ম্লান হইতেছিস্ কেন? অন্ত 

কুম্থমের মধুপান (হইতে) বিরত করিয়া! আমি ভ্রমরকে 

(মাধৰকে) আনিয়! দিব। 
€ | অনুরঞ্জব-প্রীতি সম্পাদন করিবে। 

গ্ুমরত- শ্মরণ ক্রিবে। 

৬। অনাইতি- অনায়ত্ত, পরবশ। সহজক-- 

স্থভাবতঃ। ভোরাস্ভোল!। 

৫-৬। ছুই চারিদিন অপরের প্রীতি সম্পাদন 

করিবে (তাহার পর) তোর সৌরভ স্মরণ করিবে। 

বিদ্যাপতি। 

অপরের কথায় সে পরায়তে পড়িয়াছে (পরবশ 

হহয়াডে) সে শ্বভাবতঃ তৃলিয়া বায় না। 

৫৩৩ 

( সখীর উক্তি ) 

জতি জতি ধমিঅ অনল 

অধিক বিমল হেম। 

রভস কোপ কএকনু নাগর 

অধিক করএ পেম ॥ ২। 

সাজনি মনে ন করিঅ রোস। 

আরতি জে কিছু বোলএ বালভু 

তেঁ নহি তহ্িক দোস ॥ ৪। 

কত ন তুঅ অনাইতি দরসি 
কত কএ নহি দীব । 

ও নহি অনঙ্গ অধিক ভূজঙগ 
পবন পীবি জে জীব ॥ ৬। 

সরস কবি ৰিষ্ভাপতি গাওল 

রস নহি অবসান । 

রাজ! সিবদিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেবি রমান ॥ ৮। 

নেপালের পু ঘি। 

১। জতি--যত। ধমিঅ--জলিবে। 

২। রভস--আঁননদ, কৌতুক । কএকহ-_- 
করিয়া। 

১-২। যত যত অগ্নি জলিবে সুবর্ণ (তভ) 
অধিক নির্ঘল হয়, নাগর কৌতুক করিয়া কোপ 
করিয়া অধিক প্রেম করে। | 

-৪। সজনি, মনে রোষ করিও না, বল্পভ আর্ত 

হইয়া যাহা! কিছু বলে তাহাতে তাহার দোষ নাই। 
€| অনাইতি--অনায়ত্ত | দীব--দিব্, শপথ । 

৬। পীবি-_পান করিরা। 

৫০৬ তোমাকে কত অনার়ত দেখাইল 



বিগ্ভাপতি। 

(বুঝাইল যে সে তোমার অধীন ), কত দিব্য করিল। 

সে অনঙ্গ নয় (অনঙ্গের হ্যায় ব্লবান নয় ), তৃজঙগ 

যে পবন পান করিয়া! জীবন ধারণ করে ( অর্থাৎ 

ছু্বল )। 
৭-৮। সরস কৰি বিগ্ভাপতি গাইল রস অবদান 

হয় নাই। রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর 

বল্পত। 

৫০৪ 

(দৃতীর উক্তি) 

দিবস মন্দ ভল ন রহএ সব খন 

বিহি ন দ্াহিন ন বাম লো। 

সেহে পুরুষবর জেহে ধৈরজ কর 
সম্পদ্দ বিপদক ঠাম লো ॥ ২। 

মাধব বুঝল সবে অবধারি লো! । 

জগ অপজস ঢুঅও চিরে থাকএ 

আওর দিন ছুই চারি লো ॥ ৪। 

অপন করম অপনহি ভূঁজিয় 
বিহিক চরিত নহি বাধ লে! । 

কাতর পুরুষ হৃদয় হারি মর 

স্পুরুষ সহ অবসাদ লে! ॥ ৬। 

তীনি ভূবন মহী অইসন দোসর নহী 

বিস্তাপতি কবি ভান লো। 

রাজ! সিবসিংহ রূপ নরাএন 

লখিম! দেবি রমান লো৷ ॥ ৮। 
নেপালের পু'খি। 

১। লো-_-সম্বোধন সূচক শব, উভয় লিঙ্গ, 

মিথিলার উত্তরে মোরজ প্রদেশে ব্যবন্ৃত। 

১-২। দিবস ( সময়) সকল সময় ভাল কিদা 

মন্দ থাকে না, যে সম্পদ ও বিপদের স্থানে ( কালে) 

ধৈর্য্য করে সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ । 
৩-৪। মাধব, সকল অবধারণ করিয়! বুঝিলাম, 

৩৬৯ 

বশ ও অপষশ ছুই চিরকাল থাকে। আর (সব) 

ছুই চার দিন মাত্র। 
৫। ভূজিয়-_ভুর্জি, ভোগ করি। 

কাধ্য। বাধ রোধ। 

৬ | হাদয় হারি__হ্দয় হারিয়!, অবসন্ন হইয়া। 
€-১। আপনার কর্ম আপনি ভোগ করি, 

বিধাতার কার্য্য রোধ করা যায়.না, কাতর পুরুষ 

অবসন্ন হৃদয় হইয়। মরে, সুপুরুষ অবসাদ সহ করে। 

৭। মহী-_মধ্যে। 

৭-৮। বিগ্তাপতি কবি কহিতেছে, লখিম! দেবীর 

বল্লভ রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণের স্চার় ভবনের মধ্যে 

এমন আর দ্বিতীয় নাই। 

চরিত-_ 

৫০৫ 

(রাধার উত্তর) 

সে ভল জে বরু বসএ বিদেসে। 

পুছিজ পথুক জন তাক উদ্দেসে ॥ ২। 

পিআ নিকটহি বস পুছি ও ন পুছই। 
এহন বিরহ ছুখ কে দু সহই ॥ ৪। 

ধনি ধৈরজ কর পিআ তোর রসিয়া | 

অবসউ দিন এক দেত বিহৃসিয়া ॥ ৬। 

মধুরিও বচন সূন নহি কানে । 

আব অবসেও হুমে তেজব পরানে ॥ ৮। 

ভনই বিদ্যাপতি এছ রস ভানে। 

রাএ সিবসিংহ লখিম৷ দেই রমানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পু খি। 

১। বরু--্বরং। বসএস্বাস করে। 

২। পুছিঅ-_জিজ্ঞাসা করা যায়। পথুঁফ-_ 
পথিক। তাক--তাহার। উদেসে- উদ্দেশ । 

১-২। (রাধার উক্তি )যে বিদেশে বাস করে 

সে বরং ভাল, পথিক জনের নিকটেও তাহার তত্ব 

(উদ্দেশ ) জিজ্ঞাস! করা যায়। 



১৩ 

৩। পুছিও ন পুছই-_-জিজ্ঞাসা করিয়া ও জিজ্ঞাস! 
করে না (জিজ্ঞাসা করে না )। 

৪। কেদহ--কেহকি। 

৩-৪। প্রিয়তম নিকটে বাস করিয়াও জিজ্ঞাসা 

করে না (কোন সংবাদ লয় না), এমন বিরহ ছুঃখ 

কেহ কি সহ করে? 
৫€। রূসিআ-_রসিক। 

৬। অবসেউ-_অবশ্ত। বিহুসিয়া-__ন্মিত হান্ত। 

৫-৩। ( সথীর উত্তর ) ধনি, ধৈর্য কর, তোর 

প্রিয়তম রসিক অবশ্তই এক দিন শ্মিত হান্ত দিবে 

(সে আসিলে তাহাকে দেথিয়া তোর আনন্দ 

হইবে )। 
৭। ম্ধুরিও--মধুর। হুন_-শুনি। 

৮। আব--এখন। 

৭-৮। (রাধার উক্তি) মধুর বচন কানে শুনি 
না, এখন নিশ্চিত আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, লখিম! দেবীর 

বল্পত রাজা শিবসিংহ এই রস বুঝেন। 

পপ 

৫৬ 

(দৃতীর উক্তি) 

করতল কমল নয়ন ঢর নীর। 

ন চেতএ সভরন কুস্তল চীর ॥ ২। 

তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি খীর। 

স্থমরি পুরুব নেহা দগধ সরীর ॥ ৪। 

কতে পরি মাধব সাধব মান। 

বিরহি জুবতি মাগ দরসন দান ॥ ৬। 
জল মধে কমল গগন মধে সুর । 

আতর চান কুমুদ কত দূর ॥ ৮। 

গগন গরজ মেঘ! সিখর মযুর | 

' কত জন জানসি নেহ কত দূর ॥ ১০ । 

বিদ্ভাপতি । 

ভনই বিষ্ভাপতি বিপরিত মান। 

রাধা বচন লজাএল কান ॥ ১২। 

রাগতয়জিণী। 

১। ক্মল-_মুখ কমল । ঢর-_-বছে, বহিতেছে। 

২। চেতএ-_-চেতনা করে, সামলায়। সভরন 

_আভরণ। 

১-২। মুখকমল করতললগ্ন, নয়নে নীর বহি- 

তেছে, আভরণ, কুস্তল (ও ) বন্ধ সম্বরণ করে না। 

৩-৪। তোমার পথ দেখিয়া চত্ত স্থির নহে, 

পূর্ব শ্নেহ স্মরণ করিয়! শরীর দগ্ধ হইতেছে । 
৫। কতে পরি-_-কেমন করিয়।। সাঁধৰ-_ 

সাধিবে। 

৬। বিরহি-_বিরহিণী। 

৫€-৬। মাধব (সম্বোধনে ), (তুমি) কেমন করিয়া 

মান সাধিবে? বিরহিণী যুবতী ( তোমার ) দর্শন 

মাগিতেছে। 

৭। মধে মধ্যে। 

৮। আতর--অন্তর। 

৭-৮। কমল জলমধ্যে, শুর্ধ্য গগনমধ্যে, চাদ 

কুমুদের অন্তরে ( মধ্যে ) কত দূর! 

১০। কত--কয়। জানসি--জানে | নেহ-_ 

স্নেহ, প্রেম । 

৯১০ । মেঘ গগনে গজ্জন করে ময়ূর পর্বত- 

শিখরে ( তবু মেঘ দেখিয়া! ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে ), 

প্রেম কত দূর ( গামী ) কয় জন জানে? 

গিরৌ কলাগী গগনে পয়োঁদা 

লক্ষাস্তরেহর্কশ্চ জলেষু পল্লা!। 

ইন্দর্ধিক্ষং কুন বন্ধুর 
যে যন্ত মিত্রং নহি তন্ত দুরম্ ॥ 

নীতিসার। 

১২। লজাএল--লজ্জা পাইল । 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে ( ইহ) বিপরীত 
মান (মান নায়িকার হওয়া সম্ভব, নায়কের নহে ), 



বিদ্ভাপতি ৷ 

(দৃতী কর্তৃক কথিত ) রাধার বচনে কানাই লজ্জিত 

হইল। 

৫০৭ 

( দুতীর উক্তি ) 
ধন জউবন রস রঙ্গে । 

দিন দস দেখিঅ তলিত তরে ॥ ১। 

ন্ৃঘটেও বিহি বিঘটাবে। 

বাঙ্ক বিধাতা কী ন করাবে ॥ ৪। 

মাধব ই তুঅ ভলি নহি রীতী । 
হঠে ন করি দুর পুরুব পিরীতী ॥ ৬। 

সচকিত হেরএ আঁসা। 

স্বমরি সমাগম স্থপন্তক পাঁসা ॥ ৮। 

নয়ন তেজএ জলধার!। 

ন চেতএ চীর ন পরিহএ হারা ॥ ১০ । 

লখ জোজন বস চন্দা। 

তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা ॥ ১২। 

জকর! জাসঞ্রে রীতী | 

দুরহ্ুক দুর গেলে দে৷ গুন পিরীতী ॥ ১৪। 

বিদ্ভাপতি কৰি গাহে। 

বোলল বোল স্থপন্ছ নিরবাহে ॥ ১৬। 

রূপ নরাঅন জানে । 

রাঁএ সিবসিংহ লখিম! দেবি রমানে ॥ ১৮। 

ভালপত্রের পু খি। 

২। তলিততরঙ্গে- তড়িত্তরঙ্গ ৷ 

১-২। ধন যৌবন রসরঙ্গ দশ দিন বিছ্যত্তরঙ্গের 

মত দেখায় (সেইরূপ শোভাশালী ও ক্ষণস্থায়ী )। 
৩। নুঘটেও--নুঘটন1, সুসংযোগ । বিঘটাবে 

-_কুঘটিত করে, নষ্ট করে। ৪। বাঁক-_বাম। 
৩-৪। স্ুঘটনাও বিধি কুঘটিত করে, বিধাতা 

বাম (হইলে) কি না করে? 
৬। হঠ-_বলপুর্ববক, অবুঝ হুইয়! । 

৩১১ 

৫-৬। মাধব তোমার এই রীতি ভাল নহে, 

অবুঝ হইয়৷ পূর্ব গ্রীতি দূর করিও না। 
৭। আসা--আশা, দিকা। ৮। ম্ুমরি- 

স্বরণ করিয়া । 

৭-৮। স্ুপ্রভূর পাশে (সহিত) সমাগম শ্মরণ 

করিয়া মচকিতে আশা (পথ) দেখিতেছ। 

১০। চেতএ-মনোযোগ, সাব্ধান করে। পরিহএ 

পরিধান করে। 

৯-১* | নয়ন জলধারা ত্যাগ করে (নয়নে অশ্রু 

বহিতেছে,) বস্ত্রে মন নাই বেস্ত্র উত্তম রূপে পরিহিত 

হইয়াছে কি ন! তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই), হার পরে 

না। 

১১-১২। লক্ষ যোজন (দূরে) চন্র বাস করে, 

তথাপি কুমুদিনী আনন্দ (প্রকাশ) করে। 

১৩। জকরা--যাহার। জ। সঞ্োো-যাহার সঙ্গে। 

রীতী- ব্যবহার । ১৪। দূরক-_দুরেরও | দো_ 

ছুই । 
১৩-১৪। যাহার সহিত যাহার ব্যবহার, দুর 

হুইতে দূরে গমন করিলে ছুই গুণ প্রীতি (হয়)। 
১০। বোলল বোল--কথিত কথা, প্রতিশ্রুত 

কথা। নিরবাহে-_-পূর্ণ করে, পালন করে। 

১৫-১৬। বিগ্তাপতি কবি গাহিতেছে, প্রতিশ্রুত 
কথা সুপ্রভূ পালন করে। 

১৭-১৮। লখিমা দেবীর বল্লভ রাজ! শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ রস জানেন । 

৫০৮ 

(দুতীর উক্তি) 
বড় জন জঞ্ঞে৷ কর পিরীতি রে। 

কোপ ন তেজয় রীতি রে ॥ ২। 

কাক কোইল এক জাতি রে। 

ভেম ভমর এক ভাতি রে ॥ ৪। 



৩১২ 

ছেম হরদি কত বীচ রে। 

গুনহি বুবিঅ উচ নীচ রে ॥ ৬। 

মনি কাদব লপটায় রে। 

উই কি তনিক গুন জায় রে ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি অবধান রে। 

হৃপুরুষ ন কর নিদান রে ॥ ১০। 

২। কোপহ--কোপবশতঃ। রীতি--প্রেম- 

রীতি। 

১-২। বড় জন যখন গ্রীতি করে কোপবশতঃ 

প্রেমরীতি পরিত্যাগ করে না । 

৪। ভেম-_-ভীমরুল। ভাতি--প্রকার, শোভা। 

৩-৪। কাক (ও) কোকিল এক জাতি, ভীমরুল 

ও ভ্রমর এক ভাতি (উভয়ের পোভা৷ অনুরূপ )। 

৫| হ্রদি- হলুদ । বীচ-_গ্রভেদ। 

৬। গুণহি--গুণেতেই। 

৫-৬। দ্বর্ণ ও হরিদ্রায় কত প্রভেদ (যহিও 

তাহাদের বর্ণ এক প্রকার) ; গুণেতেই উচ্চ ও নীচ 

ুবিতে হয় 
৭। কাঁদব-_কদ্দম। লপটায়-_জড়ায়, মাথে। 

৮। তনিক--তাহার। 

৭-৮। মণি কর্দম মিশ্রিত হয়, তাহাতে কি 

তাহার গুণ যায়? 

কিমপৈতি রজোতি রৌর্বরৈ 
রককীর্ণন্ত মণের্মহার্ধতা । 

মাঘ। 

১০1 নিদান--শেষ, সীম! | 

৯-১*। বিস্তাপতির (কথার) মনোযোগ কর, 

সুপুরুষ শেষ পথ্যন্ত (ক্লে) দেয় না। 

এই গীত মিথিলায় উচিতী গীতের শ্রেণীভুক্ত এবং 
রমনীগণ কর্তৃক গীত হয়। 

বিগ্ভাপতি। 

৫০৭৯ 

(দৃতীর উক্তি) 
প্রথম তোহর পেম গউরবে 

গরবে বাউরি ভেলি। 

অধিক আদর লোভ লুবুধলি 
চুকলি তে রতিকেলি ॥ ২। 

খেমহ এক অপরাধ মাধব 

পলটি হেরহ তাহি। 

তোহ বিনা জদি অমিয় পীউতি 
তইঅও ন জীউতি রাহি ॥ ৪। 

কালি পরন্থ মধুর জে ছলি 
আজ দে ভেলি তীতি। 

আনহু বোলব পুরুষ নিরদয় 

হঠহি তেজ পিরীতি ॥ ৬। 

তুহ্থ জৌ অব তাহি তেজব 
ই অতি কওন বড়াই। 

তৌহ বিন্ু জব জীবন তেজব 

সে বধ লাগব কাই ॥ ৮। 

বইরিহু এক অপরাধ খেমিয় 
রাজপণ্ডিত ভান। 

রমনি রাধা রসিক যছুপতি 

সিংহ ভূপতি জান ॥ ১০। 

তালপত্রের পুথি ও কীর্থনানঙ্গ ৷ 

গউরবে--গৌরবে। 

২। লুবুধলি- নুন হইল। হুকলি- ত্যাগ 
করিল, বঞ্চিত করিল। 

১-২। প্রথমে তোমার গ্রেমগৌরব গর্বে বাতুল 

হইল, অধিক আদরের লোভে লুন্ধ হইল, সেইজন্ত 
রৃতিকেলিতে বঞ্চিত করিল। 

৩। খেমহু--ক্ষমা কর। 

তাহি--তাহাকে। 

১। পেম- প্রেম। 

বাউরি-_বাতুল। 

পলটি--ফিরিয়!। 



বিদ্ভাপতি। 

৪। গীউতি--পান করে। জীউতি--বীচিবে। 

রাহি--রাই। 

৩-৪। মাধব, এক অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়! 

তাহাকে দেখ। তোম! বিনা যদি অমৃত পান করে 

তথাপি রাই বাচিবে না । 

৫। ছুলি__ছিল। তীতি-_তিস্ত। 

৬। আনহ--অপর লোকে । হঠহি-_জিদ 

করিয়!। 

৫-৬। কাল পরপ্ঠ যে মধুর ছিল সে আজ তিক্ত 

হইল ( তাহার চিত্তপ্রসন্নতা গিয়া অত্যন্ত বিষাদ উপ- 

স্থিত ইয়াছে )। 

৭। ভে যর্দি। 

বড়াই- মহত্ব, মধ্যাদা। 

৮। কীাই-_কাহাকে। 

৭৮। তুমি যদি এখন তাহাকে ত্যাগ করিবে, 

ইহাতে অধিক মর্যাদা কি? তোমার বিহনে যখন 

জীবন ত্যাগ করিবে সে বধ কাহাকে লাগিবে » 

৯। বউরিভ-_শক্রুও। রাজপপ্ডিত--শিবসিংহ 

রাজার সভাতে বিদ্যাপতি রাজপগ্ডিত ছিলেন, এবং 

সেই পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি বিসপী গ্রাম দান প্রাপ্ত 

হন। বিসপী গ্রামের দানপত্রে তিনি মহারাজপপ্ডিত 

হলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছেন । 

১*। রমনি--অবলা নারী, অতএব যাহার 

অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। সিংহ ভূপতি--রাজা শিবসিংহ | 

৯-১০। রাজপগ্ডিত কহিতেছে, শক্রও এক 

অপরাধ ক্ষমা করে, সিংহ ভূপতি জানেন যছ্পতি 

রসিক, রাধা রমণী (স্থৃতরাং তাহার অপরাধ ক্ষম! 
কর! কর্তৰা )। 

তেজব--ত্যাগ করিবে। 

জবস 

৫১০ 

(দূতীর উক্তি) 

কতএ গুজা কতএ ফুল। 

কতএ গুজা রতন তূল ॥ ২। 

৩১৩ 

জে পুনু জানএ মরম সাচ। 

রতন তেজি ন কিনএ কাচ ॥ ৪। 

অরে রে স্থন্দর উতর দেহ। 

কঞ্েগোন কঞ্চোন গুন পরেখি নেহ ॥ ৬। 

অনেকে দিবসে কএল মান। 

মধু ছাড়ি আন ন মাগএ দান ॥ ৮। 

এঁসন মুগুধ থীক মুরারি। 

গবউ ভখএ অমিঞ চারি ॥ ১০। 

নেপালের পু'থি। 

কোথায় গুঞ্জা কোথায় ফুল, কোথায় গুঞা 

রত্বের তুলা হুয়। 
৩-৪। যেআবার সত্যমম্্ন জানে, রত্ব ছাড়িয়া 

কাচ কেনে না। 

৫-৬। হে সুননর, উত্তর দাও, কোন কোন গুণে 

ম্েহ পরীক্ষা করে? 

৭-৮। অনেক দিবস মান করিয়াছ, মধু ছাড়িয়! 
অন্ত দান মাগিতে নাই। 

গবউ-_গব্য। ভখএ-_তক্ষণ করে। 

৯-১০ | মুরারি এমন মুগ্ধ, অমৃত ছাড়িয়া গব্য 

ভোজন করে। 

১7২ | 

১৩। 

৫১১ 

(দৃতির উক্তি) 

তুঅ বিসবাসে কুন্থুমে ভরু সেজ। 

বসম্তক রজনী চাদক তেজ ॥ ২। 

মন উতকষ্টিত কতএ ন ধাব। 
দহ দিস সুন নয়ন ভমি আব ॥ ৪। 

হরি হরি হরি তুঅ দরসন লাগি । 

নাগরি রয়নি গমাউলি জাগি ॥ ৬। 

স্থপুরুস ভএ নহি করিঅএ রোস। 

বড় ভএ কপটী ই বড় দোস ॥ ৮। 



৩১৪ 

ভনই বিষ্ভাপতি গরুৰবি বোল। 

জে কুল রাখএ সেহে অমোল ॥ ১০ 

তালপত্রের পু'থি। 

সরসাসাবরী ছন্দ । 

১। বিসবাসে- বিশ্বাসে । সেজ---শধ্যা। 

১-২। তোর বিশ্বাসে (তুই আগমন করিবি সেই 
বিশ্বাসে ) কুন্ুমে শয্যা পূর্ণ করিল। বসস্তের রাত্রি, 
চন্দ্রের তেজ। 

৩। উতকণ্তিত-_-উৎকন্ঠিত। কতএ-__ কোথায়। 

ধাব- ধায়, ধাবিত হয়। 

৪। দহ--দশ। 

আব--আসে। 

&-৪ 1 উৎকন্িত মন কোথায় না ধাব্তি হয়? 

শৃন্ঠ নয়ন দশ দিকে ঘুরিয়া আসে। 

৫-৬। হায় হায়! হরি, তোর দর্শনের জন্ত 

নাগরী রজনী জাগিয়! কাটাইল। 

৭। ভএ_হুইয়া। করিঅএ_করে। 
৮। বড়-_মহৎ। ই---এ, এই । 

৭-৮। ন্থপুকুষ হইয়! রাগ করে না, মহৎ হইয়! 
কপটা এ বড় দোষ। 

৯। গঞ্চবি--গুব্বী, গুরু । বোল-_-কথা। 

১০। রাঁখএ_ রাখে, রক্ষা করে। সেহে-__সেই। 

অমোল-_অমৃল্য। 

৯-১০। বিস্তাপতি গুরু ( মূল্যবান ) কথা কহি- 

তেছে, যে কুল রক্ষা করে ( আত্মকুলের উপযুক্ত কণ্ধ 

করে) সে অমূল্য । 

ভমি-_ত্রমিয়া, থুরিয়া। 

৫১২ 

( ষখীর উক্তি ) 

রসিকক সরবস নাগরি বানি। 

ভল পরিহর ন আদরি আনি ॥ ২। 

 হৃদয়ক কপটা বচনে পিয়ার । 

_. অপনে রাসে উকট কুসিয়ার ॥ ৪1 

বিগ্ভাপতি। 

আবে কি বোলব সখি বিসরল দেও। 

তুঅ রূপে লুবুধ মহী নহি কেও ॥ ৬। 

পএর পখাল রোষে নহি খাএ। 

অন্ধরা হাথ ভেটল হর জাএ ॥ ৮। 

তঞ্চে জে কলামতি ও অবিবেক। 

ন পিব সরোজ অমিয় রস ভেক ॥ ১০। 

অকুলিন সঞ্চে! জদি কএ সদভাব। 

তত কএ কতএ চতুরপন ফাব ॥ ১২। 

তোহর! হৃদয় ন রহলে খাগি। 

কতএ স্থুনল অহ জুড়ি হো৷ আগী ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি সহ কত সাতি। 

সে নহি বিচল জকরি জে জাতি ॥ ১৬। 

তালপত্রের ও নেপালের পু'খি। 

১-২। নাঁগরীর কথা রসিকের সর্বস্ব, ভাল লোক 

আদর করিয়! আনিয়৷ পরিহার করে না। 

৩। পিয়ার-__প্রিয়। 

৪| উরুট- ফাটিয়া যায়। কুসিয়ার_ ইচ্ষু। 

৩-৪। হৃদয়ে কপটা বচনে প্রিয়, ইক্ষু আপনার 

রসে ফাটিয়া যায়। 
৫1 জেও-_যে। 

৫€-৬। সখি, যে ভুলিয়া গেল এখন তাহাকে কি 

বলিবে? তোমার রূপে জগতে কে লুন্ধ নয়? 

৭। পএর--পা। পখাল-_ধুইয়!। 

৮। অন্ধরাঁ_অন্ধ। ভেটল-_মিলন। 

৭-৮। পা ধুইয়া রোষে থায় না, অন্ধের হাতে 
মিলন দূর যায় (অন্ধ হাত বুলাইয়া কিছু বুঝিতে 
পারে না)। 

৯-১০। তুমি ক্লাবতী সে অবিবেক, ভেক 
কমলের অমৃত রস পান করে না। 

১১। অকুলিন--নীচ বংশোস্তব। 

১২। তত কএ- পেরূপ করিয়া । ফাব--সাজে। 

কী 



বিগ্ভাপতি। 

১১-১২। অকুলীনের সহিত সন্তাব করিলে। তাহা 

হইলে চতুরপণা কোথায় সাজে? 
১৩। খাগি--অভাব। 

১৪। সুনল অছ--গুনিয়াছ। ভূড়ি__শীতল। 

আগী--অগ্নি। 

১৩-১৪। তোমার হৃদয়ে অভাব ছিল না, অগ্নি 

শীতল হয় কোথায় শুনিয়াছ ? 

১৬। বিচল-_বিচলিত হয় না। জকরি--যাহার। 

জাতি--স্বভাব। 

১৫-১৬। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, কত শাস্তি 

সহিবে ? যাহার যে স্বভাব তাহা বিচলিত হয় না। 

৫১৩ 

( দূতীর উক্তি ) 

জন মুখ সেবক পুনিমক চন্দ] । 

নঅনক নেঞ্ণোছন নব অরবিন্দ ॥ ২। 

অধর নিমাল মধুরি ফুল থাক] । 

তৌহে কর্কে পাউলি অমিঞ সলাকা! ॥ ৪। 

আইলি কলাবতি তুঅ রতি সাধে । 

তোহে পরিহরলি কঞ্চোন অপরাধে ॥ ৬। 

ভঞ,হক অনুচর মনমথ চাপে । 

পিক পঞ্চম পরিপন্থি অলাপে ॥ ৮। 

জা সঞ্চে৷ বিছদি দরস অনুরাগে । 

অনলবাপতে কএল পআগে ॥ ১০। 

অনুভবি ভঙ্গুর ভাব তোহারে ৷ 

সংসঅ ন তেজ এ হৃদঅ হমারে ॥ .২। 

কী সে অনাগরি কি তোহেঁ অকামী । 

সহজ তোহর বা পরজস্তগাঁমী ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্ভাপতি ন বোল সন্দেহা । 

স্থুপুরুস বচন পসানক রেহা ॥ ১৬। 

৩১৫ 

নৃপ সিবসিংহ দেব এছ রস জানে। 
সৌভাগে আগরি লখিম! দেই রমাঁনে ॥ ১৮। 

ভালপত্রের পুখি। 

২। নেঞ্োছন-_নির্মগ্চন। 

১-২। পুণিমার চন্দ্র যাহার মুখের সেবক, নব- 

কমল নয়নের নির্মঞ্থন। 

৩। [নমাল- নিম্শাল্য। মধুরি__বান্ধুলী। 

থাক1-_-থেকা', স্তবক। 

৪1 ককেঁ__কেন। 

৩-৪। বান্ধুলী ফুলের স্তবক অধরের নিশ্মীঙ, 

তোর কারণে অমৃত শলাকার ( উপম! ) প্রাপ্ত হইল 

(পূর্বে যে অধর বান্ধুলী পুষ্পের অপেক্ষা সুন্দর ছিল 
তোর অনুরাগে তাহা অমৃত শলাকা তুল্য হইল )। 

৫-৬। কলাবতী তোর রাত সাধে আসিল, তুই 

কোন অপরাধে ( তাহাকে ) পরিহার করিলি? 
৮। পরিপন্থি শক্র। 

৭-৮। মন্মথের ধন ভ্রুর অন্ুচর, কোকিল বৈর- 

সাধনের নিমিত্ত পঞ্চম আলাপ করে। 

১০। অনলঝাপ-_অগ্নিঝম্প, এক জাতীয় ছোট 

রাঙ্গা ফুল, অথব৷ অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া । পআগে-_ 

প্রয়াগ। 

৯--১*। ( এই পদের ছুই অর্থ হয়, প্রথম) 

যাহার মুখ অনুরাগে স্মিত দেখিয়া অগ্নিবম্প ফুল 

প্রয়াগ তীর্থ করিল (প্রবাসী হইয়! গেল )। (দ্বিতীয় 

অর্থ) যাহার মুখে অন্থরাগমণ্ডিত শ্মিত হান্ত দেখিবার 
জন্ত তুমি অগ্রিতে বম্প প্রদান প্রয়াগতীর্ঘে অবগাহন 

তুল্য বিবেচনা করিতে । 
১১-১২। তোর ভঙ্গুর ভাব অনুভব করিয়া 

আমার হ্ৃঙ্গয় সংশয় ত্যাগ করে না। 

অনাগরি-_অরসিকা । 

১৪। সহুজ---ম্বভাব। 

গামী, অবসানশীল। 

১৩-১৪। সেকি অরসিকা, কিন্বা তুই অকামী, 

১৩। 

পরজন্তগামী-__পধ্যন্ত- 



৩১৬ 

অথবা তোর স্বভাব অবসানশীল ( অধিক দিন তোর 

মনের এক ভাব থাকে না )? 

১৫-১৬। বিষ্তাপতি কহিতেছে, সন্দেহের কথা 

বলিও না, সুপুরুষের বচন পাষাণের রেখা । 

১৭-১৮। সৌভাগ্যে অগ্রগণ্যা লখিম! দেবীর 

বলপভ নৃপ শিবসিংহ ঘেব এই রস জানেন। 

৫১৪ 

(দৃতীর উক্তি) 
প্রথমহি কত জতন উপজওল হে 

তে আনলি পর রামা। 

বোললহু আন আন পরিণতি ভেলি 

আবে পরজস্তক ঠামা ॥ ২। 

মাধব আবে বুঝলি তুয় রীতী। 

এ বেরি বলে চেতন ভেলিঙ্ 

পুমু ন করব পরতীতী ॥ ৪। 

বাট হেরি বর নাগরি রহলি 

সুন সঙ্কেত নিসি জাগি । 

জে নহি ফলে নিরবাহএ পারিঅ 

সে হে করিঅ ক! লাগি ॥৬। 
নেপালের পুথি 

১। উপজওল--উৎপন্ন করিলে, প্রকাশ 

করিলে। 

২। পরজস্তক-_অবসানের। 

১-২। প্রথমে কত যত্ন প্রকাশ করিলে, সেই 

জন্ত পরনারীকে আনিলাম। বলিলে এক, পরিণতি 

অন্ত হইল, এখন অবসানের স্থান । 

৩-৪। মাধব, এখন তোর রীতি বুবিলাম, এবার 

বলপুর্ব্ক চৈতন্ত হইল, পুনর্ধার গ্রতীতি করিব ন!। 
৫€-৬। পথ চাহিয়া, খুন্ত সন্কেত স্থানে সুন্দরী 

নাগরী নিশি জাগিয়া রহিল; যাহা! ফলে নির্ব্ধাহ 

করিতে পার না তাহ! কিসের জন্ত কর? 

বিদ্ভাপতি। 

৫১৫ 

( দৃতীর উক্তি) 

তাকে নিবেদিম জে মতিমান। 

জলহি গুন ফল কে নহি জান ॥ ২। 

তোরে বচনে কএল পরিছেদ। 

কৌআ মুহ ন ভনিঅএ বেদ ॥ ৪ । 
তোহে বন্তবল্লভ হমহি অঞ্ঠানি। 

তকরাহু' কুলক ধরম ভেলি হানি ॥ ৬। 

কএল গতাগত তোহরা৷ লাগি । 

সহজহি রয়নি গমাউলি জাগি ॥ ৮। 

ধন্ধ বন্ধ সকল ভেল কাজ । 

মোহি আবে তহ্ছি কী কহিনী লাভ ॥ ১০। 

দূতী বচন সবহি ভেল সার। 

বিদ্ভাপতি কহ কবিকণ্হার ॥ ১২। 

নেপালের পু'খি। 

১-২। যে বুদ্ধিমান তাহাকে নিবেদন করিতে 

(জানাইতে ) হয়, জলের গুণফল কে না জানে? 

৩। পরিছেদ--পরিচ্ছেদ, সীম! । 

৪। কৌআ--কাক। ভনিঅএ--বলে। 

৩-৪। তোর কথায় (প্রেম) সমাপ্ত হইল। 

কাকমুখে বেদ বলে না। 

৫1 অঞানি- _অজ্ঞানী। 

«| তকরাই-_তাহারও। 

৫-৬। তুই বহুবল্পভ, আমিই নির্বোধ ; তাহারও 
কুলধর্মের হানি হইল। 

৭-৮। তোর জন্ যাতায়াত করিলাম, অনায়াসে 

রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। 

৯-১০। সংশয়ের কাজে রোধ সফল হইল, এখন 

তাহাকে (এই) কথ! বলিতে আমার লজ্জা হইবে। 

১১-১২। বিস্তাপতি কবিকণ্ঠহার কছিতেছে, 

দৃতীর সকল কথাই সার ( সত্য) হইল। 



বিদ্ভাপতি। 

৫১৬ 

(দুতীর উক্তি ) 

তোহ ভুনি লাগল উচিত সিনেহ। 

হম অপমানি পঠওলহ গেহ ॥ ২1 

হমরিও মতি অপথে চলি গেলি। 

দুধক মাছী দূতী ভেলি ॥ ৪1 

মাধব কি কহব ই ভল ভেলা | 

হমর গতাগত ই দুর গেল! ॥ ৬। 

পহিলহি বৌললহ মধুরিম বাণী । 

তোহহি স্্৯চেতন তোহহি সয়ানী ॥ ৮। 

ভেল! কাজ বুঝাওল রোসে। 

কহি.কী বুঝওবহ অপনুক দোসে ॥ ১০। 
নেপালের পু খি। 

২। হুনি_-উনি, সে। 

১-২। তোমাতে উহাতে উচিত স্সেহ ঘটিল 

( তোমাদের মান অভিমান মিটিয়া যাইবে ), আমাকে 

অপমান করিয়া গৃহে পাঠাইলে। 
৩-৪। আমারও মতি অপথে গেল, দূতী দুধের 

মাছি হইল। 

৫€-৬ | মাধব, কি বলিব, ভাল হুইল, আমার 

যাওয়া আসা দূর হইল। 
৭-৮। প্রথমে মধুর কথায় বলিলে,প্তুমি সাবধান, 

তুমি চতুর”? | 
৯-১০ | কাজ হইয়া গেলে রোষ বুঝাইতেছ 

(দেখাইতেছ ), আপনার (আমার নিজের ) দোষ, 

কহিয়। কি বুঝাইবে ? 

৫১৭ 

(দুতীর উক্তি) 
বচন রচন দএ আনলি রাহী । 

অবসর জানি বিসরলহু তাহী ॥ ২। 

তোৌহে বড় নাগর ও বড়ি ভোরী । 

অমিয় পিয়ওলছ বিষ সৌ ঘোরী ॥ ৪। 

৩১৭ 

চল চল মাধব ভল তৃূঅ কাজে । 

জত বোললহ তত সকল বেআজে ॥ ৬। 

স্থপুরুখ জানি কএল বিসবাসে। 

কে পতিআএত ফুলল অকাসে ॥ ৮। 

পুরুখ নিঠুর হিঅ পরিচয় ভেল। 
পর ধন লাগি নিজও দুর গেল ॥ ১০। 

নিঅ মনে ন গুণল ন পুছল কেও। 

অপন। চরণ আপনে দেল ছেও ॥ ১২। 

ভনই বিদ্যাপতি এছ রস.জান। 

রাএ সিবসিংহ লখিম! দেই রমান ॥ ১৪। 

তালপত্রের পু'খি। 

১। রচন--রচনা। রাহী-__রাই। 

২। বিসরলছ-_ভুলিলে। তাহী--তাহাকে। 

১-২। বচন রচনা দিয়া (অনেক রকম কথা 

বলিয় ) রাইকে আনিলাম, স্থযোগ বুঝিয় তাহাকে 

ভুলিয়াছ । 

৩। তৌহে--তুমি। ভোরী-মুঞ্া। 

৪। আঁময়--অমৃত। পিয়ওলহ-_পান করাই- 

যাছ। সৌ-_সহিত। ঘোরী-_গুলিয়া, মিশাইয়! | 
৩-৪। তুমি বড় নাগর, সে বড় মুগ্ধা, বিষের 

সহিত মিশাইয়! অমৃত পান করাইয়াছ। 

৫ | চল চল-_যাঁও যাও । ভল-_ভাল, বেশ। 

| জত-_বাহা। বোলহ--বল। 

তাহা। বেয়াজে-__ব্যাজ, ছলন!। 

৫-৬। যাও যাও মাধব, বেশ তোমার কাজ, 

যাহা বল তাহ! সমস্তই ছলন|। 

৭। কএল-_করিল। বিসরাসে-_বিশ্বাস। 

৮1 পতিয়াএত- বিশ্বাস করিবে। ফুলল-_ 

ফুল ফুটিল। 

৭-৮। ন্তপুকুষ জানিয়া (রাধা ) বিশ্বাস করিল, 

আকাশ কুন্ুমে কে বিশ্বাস করে? 
৯-১*। পুরুষ নিষ্ঠরহ্দয় পরিচয় হই (জান! 

তত --- 
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গেল ), পরের ধনের জন্ত আপনারও (ধন) দূরে 

গেল। 

১১। নিঅ--নিজ। গুণল--গণনা করিল, 

বিবেচনা করিল। পুছল-_জিজ্ঞাসা করিল। কেও 

-কাহাকেও। 

১২। দেল-__দিল। ছেও--ছেদ, কোপ। 

১১০১২। আপনার মনে বিবেচনা করিল না, 

কাহাকেও জিজ্ঞাস করিল না, আপনার চরণে আপনি 
ঘ৷ ( কোপ) দিল। 

১৩-১৪ । বিস্তাপতি কহিতেছে, লখিম! দেবীবল্লত 

রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন। 

৫১৮ 

(দূতীর উক্ত) 
আদরি আনলি পরেরি নারী । 

কতা! কঠিন ছুতর তারী ॥ ২। 

গেলে সম্ভব তোহহু তহা৷। 

এখনে পলটি জাএব কহা ॥ ৪। 

ন কর মাধব হেনি উকুতী । 

পুনু পঠাবএ চাহিঅ দূতী ॥ ৬। 
আনি বিসরিঅ ভাবক ভোর । 

গরু নীলজ মানস তোরা ॥ ৮। 

হাথক রতন তেজহ কোহে। 

কে বোল নগর নাগর তোহে ॥ ১০। 
নেপালের পু থি। 

১। আদরি--আদর করিয়া । 

২। কতা-কত। ছুতর--ছম্তর। তারি-_ 

উত্তীর্ণ হইয়া । 

১-২। পরের নারীকে কত কঠিন ছৃত্তর উত্তীর্ণ 

করাইয়! আনিলাম। 

৩-৪। তুমি সেখানে গেলে সম্ভব (তোমার পক্ষে 

বিগ্ভাপতি। 

৫-৬। মাধব, এমন উক্তি করিও না, আবার 

দৃতীকে পাঠাইতে চাহিও। 

৭। ভাবক ভোরা-_ভাবের ভোলা! । 

৮। নীলজ-_নিল্জ্জ। 

৭-৮। আনিয়! ভুলিয়া যাও ( এমনি তোমার ) 

ভোল! ভাব, তোমার মন অত্যন্ত নির্লজ্জ । 

৯। কোহে--কেহ। 

৯-১০। হাতের রত্ব কেহ কি ত্যাগ করে, কেহ 

তোমাকে নগরের (শ্রেষ্ঠ) নাগর বলে? 

৫১৭ 

( দৃতীর উক্তি) 
ওতএ ছলি ধনি নিঅ পিঅ পাস। 

এতএ আইলি ধনি তুঅ বিশবাস ॥ ২। 

এতএ ন ওতএ একও নহি ভেলি। 

মদনে আনি আহুতি কএ দেলি ॥ ৪। 

স্বন স্থন মাধব বচন হমার। 

পাউলি নিধি পরিহরএ গমার ॥ ৬। 

তুম গুন গন কহি কত অনুরোধি। 

নিঅ পিয় লগসে' আনলি বোধি ॥ ৮। 

এহনা সিথিল বুঝল তুঅ নেহ। 
আবে অনিতুহু মোহি হোইতি সন্দেহ ॥ ১। 

এ বেরি জদি পরিহরবহ আনি। 

আনহু তেজবি অভিসারক বানি ॥ ১২। 

ভনই বিদ্বাপতি স্তুনহ মুরারি। 

ধনি পরিতেজিঅ দোস বিচারি ॥ ১৪। 

তালপত্রের পু-খি। 

পঞ্চম্বর! ধনছী ছন্দ। ১৬ মাত্রা । 

১1 ওতএ--ওখানে । নিঅ--নিজ। পিঅ-. 

এরূপ পথে যাওয়া বরং পস্তব ), এখন ফিরিয়া! কোথায় প্ররিয়। 

যাইবে? ২। এতএ--এখানে। তুজ--তোর। 



বিগ্যাপতি। 

১-২। সেখানে ধনী নিজ প্রিয়তমের নিকটে 

ছিল, এখানে তোর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমিল। 

৩-৪। এখানে অথবা ওখানে একও হইল না 

( পতির প্রেম হারাইল তোরও অনুরাগ পাইল ন! ), 

মদন আনিয়া আনহুতি করিয়া দিল ( অগ্নিতে দগ্ধ 

করিল )। 

৬। পাঁউলি-_পাইয়া, প্রাপ্ত। 

পরিহার করে । গমার- মুর্খ । 

&-৬। শুন, মাধব, আমার বচন শুন, মুর্খ নিধি 

পাইয়া ত্যাগ করে। 

৮। লগসে--নিকট হইতে। 

৭-৮। তোর গুণসমূভ কহিয়া, কত অন্রোধ 

করির়া, বুঝাইয়া ( উহাকে ) নিজ প্রিয়তমের নিকট 

পরিহরএ-_ 

হইতে আনিয়াছি। 

৯। এনা এমন । নেহ- শ্রেহ। 

১৭ । আবে--এখন। অনিতহু-_-আনিতে। 

মোহি--আমার, আমায় । 

৯-১* | তোর ম্েহ এমন (অত্যান্ত ) শিথিল 

বুঝিলাম, এখন ( তাহাকে ) আনিতে আমার সন্দেহ 

হইবে। 

১১।  এঁ এই | পরিহরবহ--পরিহার করিবে। 

১২। আনহু-_অন্ত (বার)। অভিসারক-__ 

অভিসারের। 

১১-১২। এবার যদি আনিয়া পরিহার কর, 

অপর বার অভিসারের কথা ত্যাগ করিবে (আর 

কখন অভিসারে আসিবে ন! )। 

১৩-১৪। বিস্বাপতি কহিতেছে, শুন, মুরারিঃ 

দোষ বিচার করিয়া ধনীকে পরিত্যাগ করিও । 

৫২০ 

(দুতীর উক্তি) 
মাধব স্ুমুখি মনোরথ পুর । 

তূঅ গুনে লুবুধি আইলি এতি দূর ॥ ২। 

৩১৯ 

যে ঘর বাহর হোইতে ফেদাএ। 

সাহস তকর কহএ নহি জাএ ॥ ৪। 

পথ পীছর এক রয়নি অন্ধার ৷ 

কুচ জুগ কলসে জমুনা ভেলি পার ॥ ৬। 
বারিদ বরিস সকল মহি পুল । 

সহসহ চউদ্িস বিষধর বুল ॥ ৮। 
ন গুনলি এহনি ভয়াউনি রাতি। 

জীবন চাহি অধিক কী সাতি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি দুহু মন বোঁধ। 

কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

১। পুর- পুর্ণ কর। 

২। আইলি-_আসিয়াছে। এতি__-এত। 

১-২। মাধব, সুন্দরীর মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার 
গুণে লুবধ হইয়া এতদূর আসিয়াছে । 

৩। ফেদাএপালায়। 

৪1 তকর-_তাহার। 

৩-৪। যে ঘরের বাহির হইতে পালায়, (ভয় 

পায়), তাহার সাহস কহা যায় না ( অসীম )। 

৫|। পীছর-_পিচ্ছিল। 

৫-৬| একে রাঞ্ি অন্ধকার ( তাহাতে ) পথ 

পিচ্ছিল, কুচযুগল কলমী করিয়! ( তাহার উপর ভর 

দিয়! ) যমুনা পার হুইল। 

৭। পুল- পুর, পূর্ণ হইয়াছে। 

৮। সহসহ-_সহজ। বৃল- বুল, ভ্রমণ করি- 

তেছে। 

৭-৮। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, সকল মহী (সমস্ত 

পৃথিবী) (জলে) পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে সহশ্র 
সহন্র বিষধর সর্প বিচরণ করিতেছে। 

৯। এহনি--এমন। ভয়াউনি--ভয়ানক। 

১৯। চাহি-_চেয়ে, অপেক্ষা । সাতি-_শাস্তি। 

৯-১০। এমন ভয়ানক রাত্রি গণনা করিল না, 



বিগ্যাপতি। 

১-২। সেখানে ধনী নিজ প্রিয়তমের নিকটে 

ছিল, এখানে তোর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমিল। 

৩-৪। এখানে অথবা ওখানে একও হইল না 

( পতির প্রেম হারাইল তোরও অনুরাগ পাইল ন! ), 

মদন আনিয়া আনহুতি করিয়া দিল ( অগ্নিতে দগ্ধ 

করিল )। 

৬। পাঁউলি-_পাইয়া, প্রাপ্ত। 

পরিহার করে । গমার- মুর্খ । 

&-৬। শুন, মাধব, আমার বচন শুন, মুর্খ নিধি 

পাইয়া ত্যাগ করে। 

৮। লগসে--নিকট হইতে। 

৭-৮। তোর গুণসমূভ কহিয়া, কত অন্রোধ 

করির়া, বুঝাইয়া ( উহাকে ) নিজ প্রিয়তমের নিকট 

পরিহরএ-_ 

হইতে আনিয়াছি। 

৯। এনা এমন । নেহ- শ্রেহ। 

১৭ । আবে--এখন। অনিতহু-_-আনিতে। 

মোহি--আমার, আমায় । 

৯-১* | তোর ম্েহ এমন (অত্যান্ত ) শিথিল 

বুঝিলাম, এখন ( তাহাকে ) আনিতে আমার সন্দেহ 

হইবে। 

১১।  এঁ এই | পরিহরবহ--পরিহার করিবে। 

১২। আনহু-_অন্ত (বার)। অভিসারক-__ 

অভিসারের। 

১১-১২। এবার যদি আনিয়া পরিহার কর, 

অপর বার অভিসারের কথা ত্যাগ করিবে (আর 

কখন অভিসারে আসিবে ন! )। 

১৩-১৪। বিস্বাপতি কহিতেছে, শুন, মুরারিঃ 

দোষ বিচার করিয়া ধনীকে পরিত্যাগ করিও । 

৫২০ 

(দুতীর উক্তি) 
মাধব স্ুমুখি মনোরথ পুর । 

তূঅ গুনে লুবুধি আইলি এতি দূর ॥ ২। 

৩১৯ 

যে ঘর বাহর হোইতে ফেদাএ। 

সাহস তকর কহএ নহি জাএ ॥ ৪। 

পথ পীছর এক রয়নি অন্ধার ৷ 

কুচ জুগ কলসে জমুনা ভেলি পার ॥ ৬। 
বারিদ বরিস সকল মহি পুল । 

সহসহ চউদ্িস বিষধর বুল ॥ ৮। 
ন গুনলি এহনি ভয়াউনি রাতি। 

জীবন চাহি অধিক কী সাতি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি দুহু মন বোঁধ। 

কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

১। পুর- পুর্ণ কর। 

২। আইলি-_আসিয়াছে। এতি__-এত। 

১-২। মাধব, সুন্দরীর মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার 
গুণে লুবধ হইয়া এতদূর আসিয়াছে । 

৩। ফেদাএপালায়। 

৪1 তকর-_তাহার। 

৩-৪। যে ঘরের বাহির হইতে পালায়, (ভয় 

পায়), তাহার সাহস কহা যায় না ( অসীম )। 

৫|। পীছর-_পিচ্ছিল। 

৫-৬| একে রাঞ্ি অন্ধকার ( তাহাতে ) পথ 

পিচ্ছিল, কুচযুগল কলমী করিয়! ( তাহার উপর ভর 

দিয়! ) যমুনা পার হুইল। 

৭। পুল- পুর, পূর্ণ হইয়াছে। 

৮। সহসহ-_সহজ। বৃল- বুল, ভ্রমণ করি- 

তেছে। 

৭-৮। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, সকল মহী (সমস্ত 

পৃথিবী) (জলে) পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে সহশ্র 
সহন্র বিষধর সর্প বিচরণ করিতেছে। 

৯। এহনি--এমন। ভয়াউনি--ভয়ানক। 

১৯। চাহি-_চেয়ে, অপেক্ষা । সাতি-_শাস্তি। 

৯-১০। এমন ভয়ানক রাত্রি গণনা করিল না, 



৩২০ 

জ্বীনের অপেক্ষা অধিক কি শাস্তি (জীবনের প্রতি 

মমতা নাই, আর অধিক কি করিবে )? 

১১। বোধ-_জ্ঞান, জাগরণ। 

১২। অন্গুরোধ- কারণ, জন্য। 

১১-১২। বিষ্ভাপতি কহিতেছে ছুই জনে মনে 

বুঝিয়াছে। কমল কি ভ্রমরের জন্য বিকসিত 
হয় ন|? 

৫২১ 

(দুতীর উক্তি ) 
মাধব করিজ স্ুমুখি সমধানে । 

তুজ অভিসার কএল জত সুন্দরি 

কামিনি করএ কে আনে ॥ ২। 

বরিস পয়োধর ধরনি বারি ভর 

রয়নি মহ! ভয় ভীম । 

তইঅও চললি ধনি তুঅ গুন মনে গুনি 

তন্তু সাহস নহি সীমা ॥ ৪। 

দেখি ভবন ভিতি লিখল ভূজগপতি 

জন্ু মনে পরম তরাসে। 

সে সুবদ্দনি করে ঝপইতে ফনিমনি 

বিছসি আইলি তুঅ পাসে ॥ ৬। 

নিঅ পন পরিহরি সঁতরি বিখম নরি 
অঁগিরি মহাকুল গারী । 

তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি 

কিছু ন গুনল বর নারী ॥ ৮। 

ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক 

স্থকৰি বিষ্ভাপতি গাবে। 

কাম পেম ছু এক মত ভএ রহ 

কখনে কী ন করাবে ॥ ১০। 

ভালপত্রের পৃ 'খি। 

বিদ্ধাপতি । 

১। সমধানে--সমাধান, পূর্ণ । 

১-২। মাধব, সুমুখীর ( মনস্কামনা ) পূর্ণ কর। 

সুন্দরী তোমার অভিসারে যত (সহ) করিয়াছে 

অপর কোন কামিনী সেরূপ করিতে পারে? 

৩-৪। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ 

হইয়াছে, রজনী মহাভয় ভীমা, তথাপি ধনী তোমার 
গুণ মনে গণিয়া (স্মরণ করিয়া ) চলিল; তাহার 

সাহসের সীম! নাই। 

৫। ভিতি-_ ভিত্তি, দেয়াল। লিখল- লিখিত, 

চিত্রিত। ভূজগপতি--ভুজঙ্গপতি, বাস্ুকী। তরাসে-_ 

্রাসযুক্ত হয়। 
৬। বঝপইতে__ঢাকিতে, ঢাকিয়! । ফনিমণি-__ 

ভঙ্গের মাথার মণি। বিহুসি-ন্মিতমুখে, অল্প 

হাসিয়া । 

৫-৬। যাহার মন গৃহভিস্তিতে চিত্রিত ভুজঙ্গপতি 

( প্রতিমুস্তি ) দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসিত হয় সেই স্ুমুখী 

ভুজঙ্গের মাথার মণি হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়! 

(পাছে আলোকে অপর কেহ অভিসারিণীকে দেখিতে 

পায়) সশ্মিত মুখে তোমার পাশে আসিল। 

৭1 সঁতরি--সম্ভরণ করিয়া। বিখম-_(বিষম। 

নরি--নদী। অগিরি--অঙ্গীকার করিয়া, স্বীকার 

করিয়া। মহাকুল গারি-_শ্রেষ্ঠ কুলের গালি, নিন্দা । 

৭-৮। নিজ প্রভু পরিহার করিয়!, বিষম নদী 

সম্তরণ করিয়া, ( নিজের ) শ্রেষ্ঠ কুলের গঞ্জনা স্বীকার 

করিয়া, নারীশ্রেষ্ঠ তোমার অনুরাগের মধুর মদে মত্ত 
হইল, কিছু গণনা করিল না । 

৯। বিনোদক-_কুতুহল। বিন্াক-_জ্ঞাতা। 

৯-১০ | এই রনে রসিক, কুতৃহলী, জ্ঞাতা সুকবি 

বিদ্ভাপতি গাহিতেছে, কাম ( ও) প্রেম ছুই একমত 

হইয়! থাকিলে কখন কি না করাইতে পারে ? 



বিদ্ভাপতি। 

৫২২ 

(দূতীর উক্তি) 
নিসি নিসিঅর তম ভীম ভূঅঙ্গম 

গগন গরজ ঘন মেহ। 

দুতর জঞ,ন নরি সে আইলি বাহু তরি 

এতবা তোহর নেহ ॥ ২। 

হেরি হল হসি সমুহ উগণ সসি 

বরিসও অমিঅক ধার ॥ ৩। 
কত নহি দুরজন কত জামিক জন 

পরিপস্থিঅ অনুরাগে । 

কিছু ন কাহুক তর গুনল জুবতি বর 
এহি পরকিও অভাগে ॥ ৫। 

নেপালের পু ঘি। 

২। জঞ্ন-_যমুনা। নরি--নদী। 

১-২। নিশীথে নিশাচর ভ্রমণ করিতেছে, ভীম 

ভূরঙ্গ, গগনে মেঘ গক্জন কারতেছে ; ছুস্তর যমুনা! 

নদী, তাহ! বান দ্বার! উত্তীর্ণ হুইয়৷ আসল, এতই 

তোর নেহ। 

৩। চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদ্দিত হউক, 

অমৃতের ধারা বৃষ্টি হউক । 

৪। জামিক জন--যাহারা রাত্রির যাম যাম 

জাগরণ করে, প্রহরী । পরিপন্থিয়__-শক্র। 

৪-৫। কত না ছুর্জন, কত প্রহরী, অন্রাগের 

শক্রু। যুবতী শ্রেষ্ঠ কাহারও কিছু ভয় গণন! করিল 

না, ইহার পর কি অভাগ্য ( হইতে পারে )? 

৫২৩ 

(দুতীর উক্তি) 

অগর উগারি গারি মগমদ রস 

কয় অনুলেপন দেহ 

চললি তিমির মিলি নিমিখে অলখ ভেলি 

কাচক সনি মসি রেছ ॥ ২। 

৪১ 

৩২১ 

হে মাধৰ হেরহ হরখি ধনি টা্দ উল জনি 

মহিতল মেটি কলঙ্ক । 

ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি 

শশিমুখি পরম সসঙ্ক ॥ ৪। 

তুঅ গুন গন কহি আনল অসক:সাহি 

দইএ সুমুখি বিসবাস। 

তেঁ পরি পঠাইঅ জে পরি পাঁবিঅ 

পর ধন বিনু পরয়াস ॥ ৬। 

জপল জনম সত মদন মহাম্ত 

বিহি সফলিত করু আজ । 

বিদ্ভাপতি ভন কংসনরা এন 

সোরম দেবি সমাজ ॥ ৮। 

রাগঠয়জিণী। 

১। অগর-_ অগুরু। উগারি-_-অঙ্গলেপন | 

গারি-_গুলিয়া, মিশাইয়। 

১-২। অগুরু অঙ্গলেপন মুগমদ মিশাইয়! অঙ্গে 

অন্থুলেপন করিয়৷ অন্ধকারে মি'লয়া চলিল, কাচে 

মসিরেখাতুল্য নিমেষে অলক্ষ্য হইল। 

৩-৪। হে মাধব, হুরাষত হইয়া! ধনীকে দেখ, 

যেন মহীতণে চন্দ্র কলঙ্ক মিটাইয়া উদ্দিত হুইল, 

শশীমুখা অত্যন্ত সশঙ্কিতা, ঘরে গুরুজনকে দেথিয়! 

কতবার ফিরিয়া! যাইবে। 

৫€। অসক স্বাহি-_-অশক্য (অসাধ্য ) সাধন 

করিয়া । দইএ_দিয়া। 

৬। পাবিঅ--পাও। পরয়াস- প্রয়াস। 

৫-৬। তোমার গুণসমূহ কহিয়া, নুমুখীকে বিশ্বাস 

দিয়া অসাধ্য সাধন করিলাম। সেইরূপ করিয়া 

পাঠাইবে যাহাতে তুমি পরের ধন বিনা প্রয়াসে প্রাপ্ত 

হও (রাধা অন্ুরাগিনী হইয়া আবার স্বয়ং আসে )। 
৭-৮1 মহামতি মদনকে শত জন্ম অপ করিয়াছ 

(মদনের তপস্তা করিয়াছ ) আজ বিধাতা! সফল 

করিল। 



৩২২ 'বিদ্যপাত। 

বিদ্ভাপতি কংলনারায়ণ ও নুরম। দেবীর সমাজে 

কছিতেছে। 

ংসনারায়ণ শিবসিংহের বংশে এক রাঁজ। ছিলেন, 

অপর কেহও হুইতে পারেন ! কয়েকটি পদে কেবল 

ংসনারায়ণের নাম, বিদ্ভাপতির নাই । 

মান ভঙ্গ । 

৫২৪ 

( মাধবের উক্তি ) 

শুন শুন গুণবতি রাধে । 

পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে ॥ ২। 

গগনে উদয় কত তার! । 

চান্দ আন নহি অবতারা ॥ ঘ। 

আন কি কহব বিশেখি। 

লাখ লখিমিচয় ন লেখি ॥ ৬। 

শুনি ধনি মনোজদি ঝর। 

তবহি মনহি মনহি মনপুর ॥ ৮। 
বিষ্ভাপতি কহ মিলন ভেল। 

শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল ॥ ১০। 
২। পরিচয় পরিহর--পরিচয় পরিত্যাগ কর, 

কথা কও ন!। 

৪। চন্দ্রের অন্ত অবতার হয় না। 

একশ্চন্ত্স্তমোহস্তি ন চ তারাগণৈরপি 1-_চাণক্য। 

€-৬1 অন্য বিশেষ করিয়া কি কহিব, লক্ষ্য 

লক্ষ্মীও ( তোমার তুলনায় ) গণন1! করি ন|। 

৭-৮। (এই কথা) শুনিয়া ধনীর মন (ও) 

স্ববয় আকুল হুইল, তখন মনে মনে পুরিল (মান 

দুর হইয়া আবাঁর মিলন হুইল )। 
১০। শুনিয়া সকলে বিম্মিত (সংশয়ান্বিত ) 

হইল। 

৫২৫ 

(রাধার উক্তি ) 

তু জদি মাধব চাহসি নেহ। 

মদন সাথি কএ খত লিখি দেহ ॥ ২। 

ছোড়ব কেলি কদম্ব বিলাস । 

দুর করব নিজ গুরুজন আস ॥ ৪। 

হম বিনু সপনে ন হেরব আন । 

হমর বচনে করব জলপান ॥ ৬। 

রজনি দিবস গুন গাঁওব মোর । 

আন জুবতি কভু নকরব কোর ॥ ৮। 

এসন করজ করব জব হাত। 

তবনু তয় সঞ্জে সরমক বাত ॥ ১০ । 

ভনই বিষ্যাপতি স্থন বরকান। 

মান রন পুন জাউ পরান ॥ ১২। 
২। সাথি কএ--সাক্ষী করিয়া। 

৮। অন্ত যুবতীকে ক্রোড়ে করিবে ন!। 

৯। করজ-_হাতে লেখা দলিল। 

১২। প্রাণ যাক্, মান থাকুক । 

৫২৬ 

(রাধার উক্তি) 

কুলকামিনি ভএ কুলটা (ভেলিন্ 

কিছু নহি গুনলে আগু। 

সবে পরিহরি ভূঅ অধীনি ভেলিহু 

আবে আইতি লাগু ॥ ২। 

মাধব জন্দ হোঅ পেম পুরানে। 

নব অনুরাগ ওল ধরি রাখব 

জে ন বিঘট মোর মানে ॥ ৪। 



বিদ্ভাপতি। 

স্থমুখি বচন সনি মাধবে মনে গুনি 

অঙ্গিরল কএ অপরাধে । 

সুপুরুষ সঞ্চে। নেহ কৰি বিদ্যাপতি কহু 

ওল ধরি হো৷ নিরবাহে ॥ 
নেপালের পু'খি। 

১। গুনলে-_গণনা করিয়াছিলাম, বিবেচন! 

করিয়াছিলাম । আগু-_যাহ! আগে হইবে, ভবিষ্যৎ । 

২। আইতি-__আয়ভ। 

১-২। কুলকামিনী হইয়া কুলট| হইলাম, ভবিষ্যৎ 

কিছু গণনা করিলাম না। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 

তোমার অধীন হইপাম, এখন আয়ত্ত বোধ হইতেছে 

( এখন তোমার আয়ত্ত )। 

৪1 বিঘট-_প্রতিবন্ধগ্রস্ত, নষ্ট । 

মাধব, প্রেম যেন পুরাতন ন1 হয়, নব 

অন্ধ্রাগ শেষ পর্যন্ত রাখিবে, যাহাতে আমার সন্মান 

না নষ্ট হয়। 

৫ | অঙ্গিরল- অঙ্গীকার করিল। 

৬। নিরবাধে--নির্বাধ। 

€-৬। ভুমুখীর কথ শুনিয়া, মনে বিবেচন! করিয়া 

মাধব অপরাধ অঙ্গীকার করিল। বিস্যাপতি কৰি 

কহে, স্ুুপুরুষের সহিত প্রম শেষ পর্যাস্ত বাধ! রহিত 

হয়। 

৩-৪ | 

€২৭ 

(রাধার উক্তি ) 

মাধব জগত কে নহি জান। 

আরতি আকুল জঞ্জেো কেও আবএ 

বড় কর সমধান ॥ ২। 

হমে জে ভাবিনি ভাদর জামিনি 
অএলাছ জানি সথৃঠাম । 

তোহে স্ুনাগর গুনক আগর 

পুরত সকল কাম ॥ ত। 

৩২৩ 

কত ন মন মনোরথ অছল 

সবে নিবেদব তৌহি। 

পুরুব পুনে পরীনতি পওলাহে 

পুছি ন পুছহু মোহি ॥ ৬। 

হমে হেরি মুখ বিমুখ কএলহ 

মন বেআকুল ভেল। 

তোহে জঞ্চে৷ পরে হাত উদাসিন 

জুগ পলটি ন গেল ॥ ৮। 

এত স্ুুনি হরি হসি হেরু ধনি 

কয়লহ্বি সোর সদান। 

তখনে সুন্দরি পুলকে পুরলি 

কবি বিদ্ভাপতি ভান ॥ ১০। 

তালপত্রের পু'থি। 

২। আরতি--আন্তি। জঞ্চো-যদি । আবয় 

আসে। 

১-২। মাধব, জগতে কেনা জানে, যদ্দি কেহ 

আন্তিতে আকুণ হইয়া আসে বড় (মহৎ ব্যক্তি) 

প্রতিকার করে। 

৩। ভাদর-_ভাদ্র। 

৩-৪। আমি ভাঁবিনী, ভাদ্র নিশথে উত্তম স্থান 

জানিয়া আঁসিলাম, তুমি স্থনাগর, গুণের শ্রেষ্ঠ, সকল 

কামনা পুর্ণ হইবে। 

€। অছল- আছিল, ছিল। 

মনে কত মনোরথ ছিল, সকল তোমায় 

নিবেদন করিব, পুর্ব পুণের পরিণাম ( ফল ) পাই- 

লাম, আমাকে জিজ্ঞাসা ও (জিজ্ঞাসা করিয়া'ও 

জিজ্ঞাসা ) কর না। | 

৭-৮। আমাকে দেখিয়: মুখ ফিরাইলে, মন 

ব্যাকুল হইল। যদি পরের মঙ্গলে তুমি উদাসীন 

( তাহাতে ) যুগ উল্টিয়া গেল না। 
৯। সোর-_-শব, আহ্বান । 

৯-১০। এই শুনিয়া হরি হাসিয়৷ ধনীকে দেখি" 

৫-৬। 



৩২৪ 

লেন, নিকটে আহ্ষান করিলেন। কৰি বিস্তাপতি 

কহে, তখন সুন্দরী পুলকে পূর্ণ হইলেন । 

৫২৮ 

(রাধার উক্তি) 

মাধব আএ কবার উবেরলি 

জাহি মন্দির বস রাধা । 

চীর উঘঘারি আধ মুখ হেরলহ্ছি 

চান্দ উগল জনি আধা ॥ ২। 

মাধব বিলছি বচন বোল রাহী । 

জউবন রূপ কলাগুনে আগরি 

কে নাগরি হম চাহী ॥ ৪। 

চীর কপুর পান হমে সাজল 
পাঅস অও পকমানে । 

সগরি রঅনি হমে জাগি গমাওল 

খণ্ডিত ভেল মোর মানে ॥ ৬। 

তুঅ চঞ্চল চিত নহি থপলাথিত 

মহিমা ভার গভীরে । 

কুটিল কটাখ মন্দ হুসি হেরহ 
ভিতর শ্যাম শরীরে ॥ ৮1 

ভনই বিষ্যাপতি স্তুন বর জউবতি 

চিতে জন্ম মানহ আনে । 

রাজ। সিবসিংহ রূপ নরায়ন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ১০ । 

মিথিলার পদ। 

১। কবার-_-কবাট। উবেরলি-_মুক্ত করিল। 

জাহি--যে। বস- বাস করে, থাকে । 

২। উতারি- খুলিয়া । 
১-২। মাধব আসিয়া যে গ্হে রাধা আছেন 

( তাহার ) কবাট মুক্ত করিলেন। বস্ত্র খুলিয়া অর্দ 
মুখ দেখিলেন, যেন অর্ধচন্র উদিত হইল। 

৩। বিলছি-__বিলক্ষ, লঙ্জিত। 

বিগ্ভাপতি'। 

৩-৪। রাধা সলজ্জ বচনে মাধবকে কহিলেন, 

যৌবন, রূপ, কলাগুণে কোন নাগরী আমার অপেক্ষ। 

শ্রেষ্ঠ ? 
৫| চীর- চিরিয়া। পাঅস-_পায়স। 

মান- মিষ্টান্ন । 

৫-৬। পান চিরিয়৷ কপূর দিয়া আমি সাজজধিলাম, 

পায়স ও মিষ্টান্ন সাজাইয়া রাখিলাম। সার! রাত্রি 

আমি জাগিয়া কাটাইলাম, আমার মান খগ্ডিত হইল। 

৭। থপলাধিত-_স্থির। 

৭৮। তোমার চঞ্চল চিত, স্থির নয়, মহিমা 

গভীর। মুছুমন্দ হাঁসয়! কুটিল কটাক্ষপাত করিয়! 

দেখিতেছ, ভিতরে শ্তাম শরীর ( তোমার প্রক্কৃতি 

কুটিল )। 

৯-১৯। বিদ্তাপতি কছিতেছে, গুন যুবতীশরেষ্ঠ, 

মনে 'অন্তরূপ মানিও না ( শ্তামকে কুটিল মনে করিও 

না)। রাঙ্জা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর 

বল্পভ। 

পক- 

৫২৯ 

(সখীর উক্তি ) 

মুখ বব মাজল রসিক মুরারি। 

স্ন্দরি রহলি করহি কর বারি ॥ ২। 

প্রেম সবহু গুন ছু কয় লেল। 

মদন নয়ন যুগল কর দেল ॥ ৪। 

করে কর বারইত উপজল হাস। 

দু পুলকাইত গদ গদ ভাস ॥ ৬। 

গরুঅ কোপ তিরোহিত ভেল। 

নাগর তবন্ছু কোর পর লেল ॥ ৮। 

পদকজতর । 

১। মাজল---মুছিল, করম্পর্শ করিল। 

২। করহি কর বারি-_হাত দিয়া হাত বারণ 

করিল। 



. বিগ্ভাপতি । ৩২৫ 

৫৩৩ ৫৩১ 

সেথীর উক্তি) (সখীর উক্তি) 

দুরে গেল মানিনি মান। অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ | 

অমিয়! সরোবর ডুবল কান ॥ ২। ছুজ্জয় মানিনি মান ভেল ভঙ্গ ॥ ২। 

মাগয় তব পরিরন্ত। চৃন্বই মাধব রাহি বয়ান। 

প্রেম ভরে স্থবদনী তনু জন্ু স্তম্ভ ॥ ৪। হেরই মুখশশী সঙ্তল নয়ান ॥ ৪ 

নাগর মধুরিম ভাষ। সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল। 

স্বন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশাস ॥ ৬। দুহু জন মন মাহা মনসিজ গেল ॥ ৬। 

কোরে অগোরল নাহ । দুহ₹ু জন আকুল দুহু করু কোর । 

করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ ॥ ৮। ছুহু দরশনে বিষ্ভাপতি ভোর ॥ ৮। 

লহ লঙ্ছ চন্ঘই বয়ান। ২। মানিনার ছুজ্জয় মান ভঙ্গ হইল। 

সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান ॥ ১০ । ৬। ছুই জনের মনের মধ্যে মনসিজ গেল 

(ছঈ জনের হ্বদয়ে কন্দপ জাগরিত হইল )। 

8 টু । দুই জনে আকুল হইয়! রে কোলে 

ঘনহি মনোভব তব নহি ভেল।॥ ১২ কারণ (বক্ষে ধারণ করিল ); ছুই জনকে দর্শন 

রি টা | কারয়! বিদ্যাপাতি ভূলিল। 
হখে মনোভব মন্দ ॥ ১৪। নে 

তব কছু নাহক স্খ। 

ভন বিষ্ভাপতি সুখ কি দুখ ॥ ১৬। 

২। কানাই অমৃত সরোবরে ডুবিল। 
৩-৪। (কানা ) তখন আলিঙ্গন চাহে ; স্ব- 

দনীর তন্ন প্রেমভরে যেন স্তম্ভিত হইল । 

৭। নাথ কোলে আগুলাইল ( লইল )। 

৮। সন্থীর্ণ রস নির্ব্বাহ করিল। 

১০। বিরস হৃদয় ও ( মানে ) সজল চক্ষু সরস 
( প্রসন্ন) হইল। 

১১-১২। সাহস করিয়া পয়োধরে হস্তার্পণ করিল, 

তখনও কন্দর্প জাগরিত হইল না। 

১৩-১৪। যখন নীবিবন্ধন ছি'ড়িল তখন হরির 

নুখজনক অল্প কঙ্গর্পের উদ্রেক হইল। 

১৫-১৬। তখন নাথের কিছু সুখ (হুইল); 

বিভাপতি কহে সুখ কি ছুঃখ (বুঝিতে পারি না )। 

৫৩২ 

(রাধার উ।ক্ত) 

বড়ই চতুর মোর কান। 

সাধন বিনাহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥ ২। 

যষোগীবেশ ধরি আওল আজ । 

কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ ॥ ৪। 

শাস বচনে হম ভিখ লই গেল। 

মঝু মুখ হেরইত গদ গদ ভেল ॥ ৬। 

কহে তব মান রতন দেহ মোয়। 

সমুঝল তব হুম স্থকপট সোয় ॥ ৮। 

যে কিছু কহল তব কহইত লাজ । 

কোই ন জানল নাগররাজ ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহ স্তুন্দরি রাই। 

কিয়ে তুছ সমুঝবি সে চতুরাই ॥ ১২। 



৩২৬ 

২। বিনাহি--বিনা। আমার মান ন!1 সাধিয়াই 

ভাঙ্গিল। 
৪। ত্পরূব-_অপুর্বব । 

( কৌশল ) কে বুঝিবে ? 

৫-৬। শ্বীশুড়ীর কথায় আমি ভিক্ষা লইয়! 

( যোগীকে দিবার জন্ত ) গেলাম ; আমার মুখ দেখিয়! 

(যোগী ) গদগদ হইল। 

৭-৮। (যোগী) কহে, তোমার মান রত্ব আমাকে 

দাও (আমি অন্ত ভিক্ষা লইব না, তোমার মান রত্ব 

আমাকে ভিক্ষা দাও )। তখন আমি বুঝিতে পাঁরি- 

লাম সেই ন্ুকপট ( মাধব )। 
৯-১০। তখন যাহা কিছু কহিল (এখন ) কহিতে 

লজ্জা! ( হয়); নাগর রাজ কেহ জানিল না (চিনিতে 

পারিল না)। 

১১-১২। বিষ্তাপতি কছে, (হে) সুন্দরি রাই, 

সে (তাহার ) চাতুরী তুই কি বুঝিবি? 

পপ 

এই অপূর্ব কাজ 

৫৩৩ 

(সথীর উক্তি) 

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল 

নগরহি এসে পুকারি। 
অরুন বসন পরিহি জটিল বেশ ধরি কাহু 

দার মাহা ঠারি ॥ ২। 

শুনি ধনি জটিল। তোরিতে চলি আওল 

হেরইতে চমকিত ভেল। 

হমর বধুক রীতি দেখি জনি আনমতি 

কহি নিজ মন্দির লেল ॥ ৪। 

দেব দেয়াসিনি কান। 

জটিল! বচনে ন্ুধামুখি নিয়রহি 

এক দিঠি হেরই বয়ান ॥ ৬। 

কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল 

হৃদি মাহা পৈসল কাল। 

বিচারপতি । 

নিরজনে সোই মন্ত্র বব ঝারিয় 

তব ইহ হোয়ব ভাল ॥ ৮। 

এত শুনি জটিলা ঘরনু দৌহে লেঅল 

নিরজনে দু এক গম । 
সব জন নিকসল বাহর বৈষুল 
পুরল কাহু মন কাম ॥ ১০ । 

বন্তুক্ষণ অতনু মন্ত্র পট়ি বারল 

ভাগল তব সেহো দেবা । 

দেব দেয়াসিনি ঘর সঞ্চে নিকসল 

চাতুরি বুঝব কেবা ॥ ১২। 

জটিল! বত ভকতি করি হরখিত 
কতনু ভীখ আনি দেল । 

কহে কবিশেখর ভীখ লয় তব 

সেহো দেয়াসিনি গেল ॥ ৮৪ । 
পদকল্পতর। 

১। দেয়াসিনি__যে রমণী মন্ত্র ত্র জানে। 

২। জটিল-_জড়িত, নানাবিধ কাপড় জড়াইয়া। 

ঠারি_দাড়াইয়া । 

৪। আনমতি--অন্তরূপ। 

৭। অতঙম্--মদন। 

৮। ঝারিয়__বাঁড়ি। 

৫৩৪ 

(কবির উক্তি) 

জটিলা শাশ ফুকরি তহি' বোলত 

বন্তুরি বেরি কাহে ঠাটি। 

ললিতা কহুত অমঙ্গল শুনল 

সতী পতিভয় অবগাটি ॥ ২। 

শুনি কহে জটিল! ঘটল কি অকুশল, 
ঘর সঞ্চে বাহর হোয়। 

বছরিক পাণি ধরি হেরহ যোগি 

কিয়ে অকুশল কছ মোয় ॥ ৪। 



বিদ্ভাপতি। 

যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি 

কুশল করব বনদেব। 

ইহ এক অস্ক বঙ্ধ বিশঙ্কউ 

বনন্ধ পঞ্খপতি সেব ॥ ৬। 

পুজনক মন্ত্র তন্ত্র বন্ড আছয 

সে ইহ কিছু নহি জান। 

জটিল! কহে আন দেব কীহা পাও 

তভ' বীজ কর ই দান ॥ ৮। 

এত কহি দ্বুকত জন মন্দির পরবেশল 

দ্রভ জন ভেল এক ঠাম। 

মনমথ মন্ত্র পড়াওল ছু জনে 

পুরল দুন্ত মনকাম ॥ ১০ । 

পুন দুজন মন্দির সঞ্চে নিকসল 

জটিল| সনে কহে ভাখী । 

যব উহ গৌরি গবাপনে যাঁওব 

বিধবা জনে ঘর রাখি ॥ ১২। 

এন কহি সবন্ত চলল নিজ মন্দির 

যোগী চরণে পরণাম। 

বিদ্ভাপতি কহ নটবব শেখর 

সাঁধি চলল মনকীম ॥ ১৪ । 

এই পদ পূর্ধধ পদের সঞ্চিত অবিচ্ছিন্র, ছৃইটাকে 

স্বতন্ত্ররাখিলে অথবা ছুইটাব মধ্ো অন্য পদ সমিবেশিত 

করিলে মর্থহানি হয়। তহি' শব্দের অর্থ তাহাতে, 

তথন, তাহার পর, অর্থাৎ পুর্ব পদে বণিত ঘটনার 

পর। এন্সপ পদ বিস্তাপতির রচনায় বিরল। 

১। ফুকরি-_চীৎকার করিয়। বোলত-- 

বলে, কহে। বনুরি (হিন্দী )--বধূ, বউ । বেরি-_ 

বেলা, বিলম্ব । কাছে--কেন। ঠাটি (হিন্দী)-- 

দাড়াইয়া। জটিল! খ্বা্ডড়ী তখন চীৎকার করিয়া 

বলে, বধূ বিলম্ব করিয়া ( এতক্ষণ ) দীড়াইয়! কেন? 
২। অবগাচ়ি--নিশ্চিত। ললিতা (রাধার 

সী ) কছে, সতীয় (রাঁধায় ) পতিভয় নিশ্চিত। 

৩২৭ 

৩-৪। (লল্লিতার কথ!) শুনিয়া জটিলা ঘর হইতে 

বাহির হুইয়! কহিল, (বধূর) কি অমঙ্গল ঘটিল? 

(হে) যোগি, বধুব হাত ধরিয়া দেখ, কি অমঙ্গল 

আমাকে কহ। 
৬) বস্ক_বরু, নীাকা। বিশঙ্কউ--শঙ্ক! দূর 

করিবে । বনভ-বনে। সেব--সেবা করুক, পূজা 

করুক। 

৫-৩। যোগেশ্বব ফিরিয়া বধূর হাত ধরিয়া 
(দেখিয়া কহিল), বনদেব কুশল করিবেন ! (হাতের ) 

এই একটা বাকা রেখা, বনে পশ্ডপতি সেবা ( পুষ্গা) 

করিলে 'ভয় দূর হইবে। 

৮। আন-_আন্য। দেব দেবতা, গুরু । কীহ! 

-কোথায়। বীজ--বীজমন্্। ইহ--ইহাকে। 

৭-৮। (যোগী কহিতেছে ) পুজার মন্ত্র তন্ত্র অনেক 

আছে, এ (ইহ) তাহার কিছু জানে না। জটিল! 

কে, নন্ত গু কোথায় পাইব, তুমি ইঞাকে বাজ 

ম্ঘ দান কর। 

৯-১০। জটিল (এই কহাতে ) ছুই জনে মন্দিরে 

প্রবেশ করিল, হই জন এক ঠাঞ্জ (একত্র) হষটল। 

মন্থ ছুই জনকে মন্ত্র পড়াইল, ছুট জনের মনস্কামনা 

পূর্ণ হইল । ( স্বতন্ত্র গুহে পরের অগোচরে মন্ত্র দিবার 

প্রথ বিস্তাপতিব কালেও প্রচলিত ডিল, বুঝা 

যাইতেছে )। 

১১-১২। পরে (পুন) ছই জন মন্দির হইতে 
বাহির হুইল, জটিলার সঙ্গে (যোগী ) কথা কহিল 

(জটিলাকে বলিল ), যখন এই গৌরী (গোরী, 

স্ুনরী ) (পণুপতি ) আরাধনায় যাইবে (তখন) 

বিধবাদিগকে ঘরে রাখিয়া (যাইবে )। বিধবার সঙ্গে 

যাইলে পুজা সিদ্ধ হইবে নাঃ জটিলা কুটিল উভয়ে 

বিধবা, তাহার! রাধার সঙ্গে বনে গমন না করিলে 

মাধব ও রাধার মিলনের সুবিধা হয় )। 

১৩-১৪। (যোগী) এই কহিলে (পর) সকলে 
যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া নিজ নি মন্দিরে চলিল। 
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বিগ্কাপতি কহে, নটধর শেখর মনম্কামনা সাঁধিয়া 

চলিল। 
পপি 

৫৩৫ 

(রাধার উক্তি ) 

অছলে! হম অতি মাঁনিনি হোই । 

ভাঙ্গল নাগর নাগরি হোই ॥ - | 

কি কহব হে সখি আজুক রঙ্গ। 
কানু আওল তহি দূতিক সঙ্গ ॥ ৪। 

বেণী বনাই টাচর কেশে। 

নাগরশেখর নাগরিবেশে ॥ ৬। 

পহিরল হার উরজ করি উরে। 

চরণহি লেল রতননুপুরে ॥ ৮। 

পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত। 

নাচত রতিপতি ফুলধণু হাত ॥ ১০। 

হেরি হম সচকিত আদর কেল। 

অআননত হেরি কোর পর লেগ ॥ ১১। 

সে তন্স সরস পরশ যপ ভেল। 

মানক গরন রসাতল গেল ॥ ১%। 

নাসা পরশি রহল হম ধন্দ। 

বিদ্ভাপতি কহ ভাঙ্গল দন্দ । ১৬। 

২। নাগর নাগরী হইয়া ( সাজিয়া ) ( আমার 

ম'ন ভাঙ্গিল। 

৪। তঁহি-তখন (যখন আমি মান করিয়- 

ছিলাম )। 

৭। বক্ষে পয়োধর করিয়া! (কৃত্রিম পয়োধর 

গঠিয়া ) ভার পরিল। 

৯-১০ | চলিবার সময় প্রথমে বাম পদ (ভূমিতে ) 

আঘাত করিল; (সেই রূপ দেখিয়া ) কনদর্প ফুলধন্ু 
হস্তে নাচিতে লাগিল । (চলিবার সময় গ্রাথমে বাম- 

পদ উত্তোলন করা স্ত্রীলক্ষণ )। 

১৩-১৪। সেই তনুর সরস স্পর্শ যখন হুইল, 
মানের গর্ব রলাতলে গেল। 

১৫। নাসাল্পর্শ করিয়! (বিদ্ময় লক্ষণ) আমি 
বিশ্মিত হইয়া রহিলাম। 

১৬। দন্দ_-দঘন্দ, কল? । 

৫৩৩৬ 

(সখীব উক্তি) 

বরনাগর সাজই নাঁগরী বেশা। 

মুকুট উতারি সী তি সোঙারল 

বেণী বিরচিত কেশা ॥ ২। 

চন্দন ধোই সিন্দ্ুর ভালে রঞ্ীই 

লোচনে অঞ্জন মস্কা | 

কুণ্চল খোলি কর্ণফুল পহিরল 

ভরি তনু কেশর পঙ্কা! ॥ ৪ । 

বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল 

চরি কনক করকণ্ডে। 

ঢচবণ কমল পাঁশে মাবক রঞ্চন 

ভাপর মঞ্ধীর গর্জে ॥ ৬ 

বাঁচলী মাঝে কদন্ব কম্্রম ভবি 

আরম্তুন কুচ আভা । 

মরুণান্গর বর শাটি পহিরল 

বু বিলোকন শোভা ॥ ৮। 

ধরি পরিবাদিনী শ্যাম স্মমিলনে 

পভ অনুকূল পয়ানে। 

পহিলহি বাম চরণ ভুলি মোহন 
ন্দিয়াগতি লচ্ছন ভানে ॥ ১০ । 

এঁছন চরিতে মিলন ধাহ! সুন্দরী 

দুরহি একলি ঠারি। 
করে ধরি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত, 

কে! ইহ লেখই ন পারি ॥ ১২। 

রাইক নিকটে বা ওত সুন্দরী 

শুনইতে ভই গেল সাঁধা। 



বিগ্ভাপতি । | ৩২৯ 

এ নৰ যৌবনী নবীন বিদেশিনী 
আও ফুকারই রাধা ॥ ১৪। 

শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওল 

উঠি ধনী আদর কেল। 

বাহু পকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল 
কত কত হরধিত ভেল ॥ ১৬। 

তহি বজাওত বীণ! স্থমাধুরী 

রিঝি দেয়ল মণিমাল। 

এঁসে বজাওত হামারি য্্রিয়া 

মোহন যন্ত্র রসাল ॥ ১৮। 

স্বর অপসরী কিয়ে নাগকুমারী তুন্ত 

সরূপ কহবি তুহু মোয়। 

আজুক দিবস সফল করি মানলো 

ছুল্ল ভ দরশন তোয় ॥ ২০। 

নামগাম কহ কূল অবলম্বন 

ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা । 

স্থখময়ী নাম মথুরাপুর যছুকুল 

গুঁণীজনে পীড়ই রাজা ॥ ২২। 

ধনী কহে তুয়া গুণে রিঝি প্রসন্ন ভেল 
মাগহ মানস যোয় । 

মনোরথ কণ্ম যাচলি যদি সুন্দরি 

মান রতন দেহ মোয় ॥ ২৪ । 

হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল 

কানু কয়ল ধনী কোর। 

টুটল মান বাঢ়ল কত কৌতুক 

| 

৩। 

৪ 

€। 

চূড়ী। 

ভূপতি কে করু ওর ॥ ২৬। 
পদকল্পতরু । 

সোঙারল--সমারল, সাজাইল। 

অঙ্কা-্”অঙ্ক, রেখা। 

পহিরল--পরিল। পক্কা--চন্দন। 

চুরি কনক করক্ঞ্জে_-করপয্পে সোনার 

২ 

৬। গঞ্জে-বাজে। 

৭। আরম্তন কুচ আভা-_নবোদিত পয়োধরের 

তুল্য। 

৯। পরিবাদিনী--বীণা। শুভ অনুকূল পয়ানে 

-গুভ অনুকূল যাত্রা । 

১০। লচ্ছণ-_-লক্ষণ। স্ত্রীলোকের লক্ষণ অনুরূপ 

প্রথমে সুন্দর বাম পদক্ষেপ করিল। 

১১। এ্রছন চরিতে-_-এইরূপে । মিলন-__উপনীত 

হইল। ঠারি- ফীড়াইয়া আছে। 

১২। সোঙারত--সমারত, গুছাইতে লাগিল, 

সাঙ্জাইতে লাগিল। কো ইহ লখই না পারি-কেহ 
ইহাকে চিনিতে পারিল ন!। 

১৩। বজাওত- বাজায়। সাধা--সাধ। 

১৪। নবযৌবনী-_নবযুবতী। আও ফুকারই 
রাধা এস বলিয়৷ রাধা ডাকিল। 

১৫। হরথ চিতে-_হর্ষধিত চিওে। 
১৬। পকাঁড়--ধরিয়!। 

১৭। তাঁহ-_তাহার পর। রিঝি-_হষ্ট হইয়া । 

১৮। যান্্য়াযন্ত্রবাদন কুশল। (রাধা মনে 

মনে কহিঙেন ) আমার যন্ত্রকুশল মোহন মধুর (রসাল) 

যন্ত্র এইরূপে বাজায় । 

২০। তোয়--তোর। 

২১। গাম- গ্রাম । কিয়ে কাজা-_কি কাজে। 

২২। (আমার) নাম স্ুখময়ী, (ধাম) মথুরা, 

যদুকুল, (সেখানে) গুণী লোকের প্রতি রাজা গীড়ন 

করে। 

২৩। মাগহ মানস যোয়-যাহা! মানস হয় চাছ। 

২৪। যাচলি_ জিজ্ঞাসা করিলি। 

২৫। (রাধা) হাসিয়া মুখ ফিরাইয়! (মাধবের 

দিকে) পৃষ্ঠ দিয়া বসিল, কানাই ধনীকে কোলে 

করিল। 

২৬। মান টুটিল, কৌতুক বাড়িল, (হে) ভূপতি 
(শিবসিংহ) কে (তাহার) সীম! করিবে? 

উল 
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(রাধার উক্তি) 

সজনি কী কহুব কৌতুক ওর। 
অলখিতে হাথ হাথ মোর সরবস 

মান রতন গেও চোর ॥ ২। 

অবনত বয়নে যবন' হম বইসল 

বিগলিত কুন্তল ভার। 

উর মম্বর সসরি সুত চরণ ধরি 

গীথিয় মোতিম হার ॥ ৪1 

লু লন্ত পদ করি নুপুর পরিহরি 

কৈসে আওল সেহ টীঠ। 

শির সপথি দই সখিগণে নিষেধ 

নুকি রহল মধু পীঠ ॥ ৬। 
স্বগমদ চন্দনে মন ভেল চঞ্চল 

হেরইতে বঙ্কিম গীম। 

চিবুক চিকুরে ধরি মুখ সমুখে করি 

চুন্ধয় বয়নক সীম ॥ ৮। 

ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্তন 

রহল হিয়ে হিয়ে লাগি। 

কবিশেখর কহ মদন সৃতি রহ 

চমকি উঠয় জনু জাগি ॥ ১০। 
পদকলতরে। 

১-২। সখি, কৌতুকের সীমা কি কহিব! 

অলক্ষ্যে হাতে হাতে আমার সর্বস্ব মান' রত চুরী 

গেল। 
৩-৪। মুস্ত কুস্তল ভার (লইয়া) যখন আমি 

অবনত মুখে বসিয়াছিলাম, বক্ষের বসন সরিয়া 

গিয়াছিল, পায়ে সৃতা ধরিয়া মুক্তামালা গাঁথিতে 

ছিলাম। 
৫৬ লঘু লঘু পদক্ষেপে, নূপুর পরিত্যাগ 

করিয়া লে নির্ভয় নির্টজ্জি (টীঠ) কেমন করিয়! 

বিগ্াপতি। 

আসিল? সখীগণকে মাথার দিব্য দিয়া, (আমাকে 

বাঁলতে) নিষেধ করিয়া আমার পিঠের কাছে লুকাইয়! 

রছিল। 

৭-৮| মুগমদ চন্দনের গন্ধে মন চঞ্চল হইল, 
গ্রাঝা খাঙ্কম কাঁরয়! (আমি |ফরিয়৷) দেখিতে, চিবুক 

চির ধরিয়া, মুখ সম্মুখে ফিরাইয়া, মুখের সীমায় 

(ধরে) চুম্বন কারল। 

৯-১০। ঘন ঘন চুম্বন করিয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন 

কারয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে লাগয়া৷ রহিল। কাবশেখর 

(বিগ্কাপতি ) কে, মর্দন শয়ন করিয়া আছে, চমকিয়! 

যেন গাগা না| উঠে। 

৫৩৮ 

(রাধার উক্তি) 

সবন' অপন ভবন গেল। 

স্থুবদনি চিত চমক ভেল ॥ ২। 

নাসা পরশি রহল ধন্দ | 

ঈষত হসয় বয়ন চন্দ ॥ ৪ | 

সখিহে অপরুব বর কান। 

কঁহা গেল মঝু সেহন মান ॥ ৬। 

যে কিছু কহুল রসিক রাজ । 

কহিতে অবনু বাপিয় লাজ ॥ ৮। 

বিদ্ভাপতি কহ এঁসন কান। 

দ্রাস গোবিন্দ রস ভান ॥ ১০। 

১। সকল সখীরা আপনার ভবনে গেল। 

৩। ধনদ--সংশয়। নাসা! পরশি- লজ্জায় 

নাসিকা স্পর্শ করিয়া । 

৬। আমার তেমন মান কোথায় গেল? 

সেহন--তেমন। 
প্রথম দুইটী শ্লোক কবির উক্তি, তাহার পরের 

ছুইটা রাধার । 



ভ্য়। 

করি--করিও। 

বিগ্যাপতি। 

৫৩৯ 

(রাধার উক্তি) 

ধিক ত্রিয় কর জে প্রিয় পর কোপ । 

কুল কামিনি জন প্রেমক লোপ ॥ ২। 

ভল জন মই হো অপধস খাত । 

প্রিয়তম মনসৌ হোয়ব কাত ॥ ৪। 

একসরি তারা কেও ন দেখ। 

চঢ়লি আকাশ অমঙ্গল লেখ ॥ ৬। 

অপনে স্থখ হরি করি জন্ম মান। 

কবিবর বিদ্ভাপতি এহ ভান ॥ ৮। 
মিথিলার পদ । 

১। ব্রিয়__ন্্ী, রমণী । কর--করে। 

২। জন-ব্যান্ত, পুরুষ । 

১-২। যেরমণী প্রিয়তমের উপর কোপ করে 

(তাহাকে) ধিক। (কোপে) কৃণকামিনী পুরুষের 

প্রেমের লোপ (করে)। 

৩। ভল-_ভাল। মই-_মধ্যে। হো হয়। 

খাত-_খ্াতি, প্রচার । 

৪1 মনসে--মন হতে । হোঁয়ব _ হইয়া যায়, 

কাত-_পার্থ, অস্তরিত। 

৩-৪। ভাল লোকের মধ্যে অপযশ প্রচারিত 

হয়, প্রিয়তমের মন হইতে অস্তরিত হয়। 

৫। একসরি-_একেশ্বরী, একটী। কেও-- 

কেহ। দেখ-_দেখে। 

৬। চঢ়লি__-আরোহণ করিলে, উঠিলে। 

অকাশ--আকাশ। লেখ--গণনা করে। 

৫-৬। একটী তারা কেহ দেখে না, আকাশে 

উঠিলে অমঙ্গল গণনা করে। 
৭। অপনে--আপনার | হুরি--হুরণ করিয়া। 

জন্গু__না। 

৭-৮। আপনার স্থখ হরণ করিয়া মান করিও 

না, কবিবর বিস্তাপতি এই কহিতেছে। 

প্রেমের বিচিত্রতা ৷ 
৫৪৩ 

( মাধবের উক্তি ) 

কুম্থমবান বিলাস কানন 

কেস ন্তুন্দর রেহ। 

নিবিল নীরদ রুচির দরসএ 

অরুন জনি নিএ দেহ ॥ ২। 

আজ দেখু গজরাজগতি 

বরজুবতি ব্রিভুবন সার। 

জনি কাম দেবক বিজয় বল্লী 

বিহলি বিহি সংসার ॥ ১। 

স্রদ সসধর সরিস সুন্দর 

বদন লোচন লোল। 

বিমল কঞ্চন কমল চড়ি 

জনি খেলু খঞ্জন জোল ॥ ৬। 

অধর পল্লব নব মনোহর 

দসন দালিম জোতি। 

জনি বিমল বিদ্রুমদল সধারসে 

সীচি ধরু গজমোতি ॥ ৮। 

মত্ত কোকিল বেন্ত বীনানাদ 

ভূবন ভাস। 

মধুর হার্সে পসাহি আনলি 
করএ বচন বিলাস ॥ ১০ । 

অমর ভূধর সম পয়োধর 

মহঘ মোতিম হার। 

জনি হেম নিশ্মিত সম্ভুসেখর 

গজ নিশ্মল ধার ॥ ১২। 

করভ কোমল কর স্থশোভিত 

জঙ্ঘ জুঅ আরম্ভ । 

মদন মল্ল বেআম কারনে 

গঢ়ল হাটক থস্ত ॥ ১৪। 



৩৩২ 

সৃকবি এহে। কণ্টহারে গাওল 
রূপ পকল পরূপ। 

দেবি লখিম! কন্ত জানএ 

রাজ সিব সিংহ ভূপ ॥ ১৬। 

তালপত্ত্রের প,থি। 

১। কুম্থমবান বিলাসকাঁনন-_মম্মথের বিলাস 

কানন। রেহ_ রেখা। 

২। নিবিল (ল শ্রভিকোমল প্রয়োগ )__ 

নিবিড়। দরসএ_- প্রদর্শন করিতেছে। 

১-২। কুস্থমবাণের বিলাস কানন ( ভূল্য ) কেশে 

সিন্দুর রেখা, যেন নিবিড় রুচির নীরদে অরুণ 

আপনার দেহ প্রদর্শন করিতেছে । 

৩। দেখু- দেখিলাম । 

৪। দেবক--দেবের । বিহলি--বিহার করি- 

তেছে। 

৩-৪। জাজ গজরাজগতি ত্রিভুবনসার যুবতী 
দেখিলাম । যেন কামদেবের বিজয় লতা বিধির 

সংসারে বিহার করিতেছে । 
&। সরিস_-সদূশ। লোলন-_লোচন। 

৬। কীচ-_কাচা। কঞ্চন--কাঞ্চন | খেল__ 

খেলিতেছে। জোল- জোড়, জোড়া । 

৫-৬। শর? শশধর সদৃশ স্রন্দর বদন, লোল 

লোচন; নির্মল কাঞ্চন (নির্মিত) কমলে চড়িয়া 

যেন খঞ্ধ মিথুন খেল! করিতেছে। *স্ক,ট-কমলোদর- 

খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগং ।-_-জয়দেব । 

৭। জ্ালিম-্-্দাড়িস্ব। জোতি--জ্যোতি। 

'বদ্রমদল-_প্রবাল সমূহে । 

৮। সীচি__সিঞ্চন করিয়া, ছড়াইয়া। ধরু-_ 

াখিয়াছে। 
৭-৮। নব পল্লব (তুল্য ) মনোহর অধর, দশন 

দাড়িত্ব জ্যোতি) যেন স্ুধারস সিক্ত বিমল প্রধাল 

দলে গজমুক্তা ছড়াইয়া! রাখিয়াছে। 
৯1 ভাস--শোভ।। 

বিদ্যাপতি। 

১০। পসাহি-_ প্রসারিত করিয়া, বাড়াইয়!। 
করএ করিয়া । 

৯-১০ | মত্ত কোকিল বেণু বীণা নাদ ত্রিভুবনে 

(যাহ! ) শোভিত হুইতেছে, বচন বিলাস করিয়া 

মধুর হাসিতে (দে সকল ) সাঙ্জাইয়৷ আনিল। 

১১। অমর ভূধর-__নমেরু। মহঘ-_মহার্থ, মহা- 

মূল্য । মোতিম_ মুক্তা। 

১২। সম্তুসেখর--কৈলাস। গঙ্গ__গঙগ।। 

১১-১২। সুমের তুল্য পয়োধর, (তহৃপরি ) 

মহামূল্য মুক্তাহার, হেম নির্মিত কৈলাসে যেন নির্মল 

ধার গঙ্গা। 

১৩। যুগ-_যুগল। 

১৪। বেয়াম--ব্যায়াম। হাটক _ন্থুবর্ণ। 

থস্ত- স্তম্ত ( যুগলের উল্লেখ থাকাতে মুধগর হইতে 

পারে__“কামন্ড মুদগর মিব গ্রযুক্তং” )। 

১৩-১৪। করভের কোমল শুপগ্ডের (ন্তায়) 

সুশোঁভন জঙ্ঘ যুগলের আরম্ভ, মদন মল্ল ব্যায়ামের 

জন্ঠ স্বর্ণের স্তস্ত (দ্বয়) গঠিয়াছেন। 
১৫। সুকৰি ক্হার (বিদ্াপতি ) সকল রূপ 

স্বরূপ (যথাযথ) রূপে গাহিল (গাহিয়া বর্ণনা 

করিল )। 

১৬। কম্ত--কাস্ত। 

শিবসিংহ ভূপ জানেন। 

লখিম! দেবীর কাস্ত রাজ 

৫৪১ 

(সখীর উক্তি) 

কুন্দ ভমর সঙ্গম সম্ভাষন 

নয়নে জগাওব অনঙ্গে। 

আশা দএ অনুরাগ বঢ়াওব 

ভঙ্গিম অঙ্গ বিভঙ্গে ॥ ২। 

দ্ৃন্দরি হে উপদেস ধরিএ ধরি 

সনু দ্ুমু সুললিত বানী। 



বিগ্ভাপতি। ৩৩৩ 

নাগরি পন কিছু কহব! চাহো 

কছলছ বুরুএ সয়ানী ॥ ৪। 

কোকিল কৃজিত ক বৈসাওব 
অনুরঞ্জব রিতুরাজে । 

মধুর হাস মুখ মণ্ডল মণ্ডব 

ঘড়ি এক তেজব লাজে ॥ ৬। 

কৈতব কএ কাতরত! দরসব 

গাঢ় আলিঙ্গন দানে । 

কোপ কইএ পরবোধল মানব 

ঘড়ি এক ন করব মানে ॥ ৮। 

সম পসেবনি সহ তনু দরসব 

মুকুলিত লোচন হেরী। 

নে হনি পিআ৷ মনিঠাম ছোড়াওৰ 

স্থরত বটাওব কেলী ॥ ১০। 

জুঝল মনমথ পুন জে জুঝা এব 

বোলি বচন পরচারী। 

গেল ভাব জে পুনু পলটাবএ 

সেহে কলামতি নারী ॥ ১২। 

রস সিঙ্গার সরস কবি গাওল 

বৃঝএ সকল রসমন্তা | 

রাজ। শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেবিক বস্তা ॥ ১৪। 
রাগ তরঙ্গিলী। 

শ্রীছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা। 

১। সম্ভাষণ_-সদৃশ। জগাওব-__জাগাইবে। 
২। বড়াওব-_বাড়াইবে। 

১-২। ভ্রমরের মিলনতুল্য নয়নে অনঙ্গ জাগরণ 

করিবে, ভঙ্িম অঙ্গ বিভঙ্গে আশা দিয়! অনুরাগ 

বাড়াইবে। 

৪1 নাগরিপন- নাগরীপণা | কহবা--কহিতে, 

শিখাইতে | চাঙ্টো--চাই। কহলহু--কহিলে 

সয়ানী-চতুয়া 

৩-৪। হে সুদারি উপদেশ ধরিয়া ধরিয়। (বুবিয1) 
হথললিত বাণী গুন শুন। কিছু নাগরীপণা কহিতে 

(শিখাইতে ) চাই, কছিলে চতুর! বুঝে । 

৫-৬। কোকিলকৃজিত কণ্ঠে বসাইবে, খডুরাজকে 

অনুরঞ্জন করিবে, মধুর হাসি দ্বারা মুখমণ্ডল মণ্ডিত 

করিবে, কিছু ক্ষণ লজ্জা ত্যাগ করিবে। 
৭।| কৈ-_করিয়া। দরসব_ দেখাইবে। 
৮। কইএ_করিয়া। পরবোধল-_প্রবোধ 

দিলে। 

৭-৮। গাঢ় আলিঙ্গনে কৈতব করিয়া কাতরতা! 

প্রদর্শন করিবে, কোপ করিয়া প্রবোধিত হইলে 

মানিবে, কিছু ক্ষণ মান করিবে ন|। 

৯। পসেবনি-_প্রস্বেদ। মুকুলিত- অর্ধ মুদদিত। 

১০। নর্খে--নখেন, নখ দ্বারা । মনিঠাম মণি- 

ব্দ্ধ। 

৯-১০ | অর্ধমুদ্িত লোচনে দেখিয়া, ( নাগরের ) 

তুল্য স্বেদযুক্ত অঙ্গ দেখাইবে, প্রিয়তমকে নখাঘাত 
করিয়া মণিবন্ধ ছাড়াইবে, স্থুরতে কেলি বাড়াইবে। 

১১। জুঝল-_যুঝিত, কৃতযুদ্ধ। জুঝাএব__ 

যুঝাইবে। পরচারী-_প্রকাশ্ঠ রস, কৌতুক । 

১২। গেল--গত। পলটাবএ-_ফিরায়। 

১১-১২। কৃতযুদ্ধ (যুদ্বক্ষান্ত ) মন্মথকে গ্রকান্ত 

রসের কথা কহিয়া যে আবার যুঝাইবে, বিগত 

ভাবকে যে আবার ফিরাইবে সেই কলাবতী নুরী। 
কেলি বচন পরচারী-_কেলি রস পরচারী, পাঠাস্তর। 

১৩। রসমস্তা-স্রসজ্ঞ, রসিক। 

১৩-১৪। শৃঙ্গার রস সরস কবি গাইল, সকল 
রসজ্ঞ বুঝে। রাজা! শিষসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা 

(লক্ষ! ) দেবীর কাস্ত। 

নেপালের পুঁথিতেও এই পদ আছে। ভণিত! 

নিয়রূপ। 

সুখ সম্ভোগ সরস কৰি গাবএ 

বুঝ সময় পচহানে। 



৩৩৪ 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

বিদ্ভাপতি কবি ভানে ॥ 

৫৪২ 

(সথীর উক্তি) 

তৃন্দরি অছলি সখিগণ সঙ্গ । 

চঞ্চল বিঘটয় কামিনি অঙ্গ ॥ ২। 

অবনতবয়নি বসন নহি হেরি । 

ধনি ভূজ বল্লি বাপ কত বেরি ॥ ৪। 

অতনু পাসে দৃঢ় কএ দএ অন্বু। 

কোপে কাম জনি বাধল সন্তু ॥ ৬। 

বিছি বিধুম গুল মুখ শশি আনি। 

তোলি তোলাবে ছুয়ও অনুমানি ॥ ৮। 

আনন গুন গৌরব নত ভেল। 

চাদ চমকি তহি অন্বর গেল ॥ ১০। 
কার্তনানন্দ | 

৭-৮। বিধাতা চন্দ্রমগ্ুল ও মুখশশী ছুই পরিমাণ 

করিয়! তুল্য নির্মাণ করিল। 

৫৪৩ 

(সখীর উক্তি ) 

রাধ। বদন নিরখি রহ কান। 

ভাবে ভরল অঙ্গ ধরল ধিয়ান ॥ ২। 

রাহি বুঝল তশ্থ মরমক বোল। 

বাহু পসারি কাহু, কর কোর ॥ ৪ | 

অধর হুধারস পুনু পুনু পীব। 

সখিগণ হেরইতে জীবন জীব ॥ ৬ | 
কীর্তনানন্দ। 

৪8৪8 

(সখীর উক্তি) 

জে মুখ নুন্দর অতুলন নাম। 

জন্থু পরসাদে জিতলি জগ কাম ॥ ২। 

বিছ্াপতি। 

সে মুখ কিএ মুকুর তল দেল। 

অপন পরাভব অপনহি ভেল ॥ ৪। 

তুহু অতি বিদগধ বধইতে লাখ । 

হেরি অবস ভেলি মপন কটাখ ॥ ৬। 

জকর জে গুন সে নহি জান। 

লোহকার কিএ চিহুয় কৃপান ॥ ৮। 

৮। লৌহকার (কামার ) কি রূপাণ চিনে? 

৫৪৫ 

(সথীর উক্তি ) 

দেব অরাধনে চলু গোরী। 

সঙ্গহি সম বয় নবান কিশোরী ॥ ২। 

চন্দন কুমকুম অরু ফুল মাল। 

লেঅল বহু উপহার রসাল ॥ ৪। 

চলু বর নাগরি সঙ্গব মাহ। 

সচকিত নয়নে দিক দশ চাহ ॥ ৬। 

এঁসন সময় নিবিড় বন মাজ । 

মিলল একল বিদগধ রাজ ॥ ৮। 

হেরি স্তববদনি অতি চমকিত ভেলি। 

কহ কবিশেখর ছুভু জন মেলি ॥ ১০। 

( সখীর উক্তি ) 

রাধা মাধব সুমধুর কেলি। 

দুহু রূপে ছুহু জন নিমগন ভেলি ॥ ২। 

উলসিত বিনোদ নাগরবর কান। 

কহই অমিয় বানী হসিত বয়ান ॥ ৪। 

নৃন্দরি কী কহুব তোহর বখান। 

অলপে জিতল তুহু ইহ পচবান ॥ ৬। 

গরুঅ কমান নয়ান কোনে এক | 

অরু এক ঈষত হাস পরতেক ॥ ৮। 



বিদ্াপতি। ৩৩৫ 

করহি স্থকুস্থম তাহি এক হোই। 

কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোই ॥ ১০। 

অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল। 

হেরি পরাভব তৈ চলি গেল ॥ ১২। 

কহ কবিশেখর কী কহৰ কান। 

লাখ বয়ানে নহি হোত পরমান ॥ ১৪। 

৫৪৭ 

(সথীর উক্তি) 

দু মুখ হেরইতে দুন্ত ভেল ধন্দ। 

রাহী কহ তমাল মাধব কহ চন্দ ॥ ২। 

চিত পুতলী জন্তু রন ছুভ দেহ। 

নজানিয় প্রেম কেহন ছু নেহ ॥ 5। 

এ সখি দেখ দেখ দুহুক বিচার । 

ঠামহি কোই লখই নহি পার ॥ ৬। 

ধনি কহ কাননময় দেখিয় শ্যাম । 

সে কিয়ে গুনব মধু পরিণাম ॥ ৮। 

চউকি চউকি দেখি নাগর কান। 

প্রতি তরুতলে দেখ রাহী সমান ॥ 2০ । 

দোহে দোহ! যণ্ছ শ্চিয় কয় জান। 

দুহুক হৃদয় পৈসল পচবান ॥ ১২' 

৫৪৮ 

(সথীর উক্তি) 

দু রসময় তনু গুণে নহি ওর | 

লাগল দুক্ুক ন ভাগই জোর ॥ ২। 

কে নহি কয়ল কত পরকার। 

দু জন ভেদ করয় নহি পার ॥ ৪। 

যে খল সকল মহীতল গেহ। 

খীর নীর সম ন হেরল নেহ ॥ ৬। 

যব কোই বেরি আনল মুখ আনি। 

খীর দণ্ড দেই নিরসত পানি ॥ ৮ 

তবন্ছ' খীর উমড়ি পড় তাপে । 

বিরহবিয়োগ আগ দেই বাপে ॥ ১০। 

যব কোই পানি মানি তাহি দেল। 

বিরহবিয়োগ তবহি দূর গেল ॥ ১২। 
ভনই বিদ্ভাপতি এহন স্নেহ । 

রাধা মাধব এঁসন নেহ ॥ ১৪। 
১-২। ছুই জনের রসপূর্ণ তনু, গুণের সীমা 

নাই) ছুঈ জনের যোগ জোড়া ভাঙ্গে না। 

৩-৪। কেনা কত রকম উপায় (দূরভিসন্ধি) 

করিণ, দুই জনের (মধ্যে) ভেদ (বিবাদ) করাইতে 

পারিল না। 

৫-৬। যত খল সব বূসাতলে গেল (গেহ) 

(যাহারা ছুই জনের মণো বিচ্ছেদ উত্পাদন করিবার 

চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল, 

তাহারা লজ্জা পাইল)। দুগ্ধ ও জলের তুল্য 

(এমন) স্নেহ দেগি নাই। 

৭| কৌই বেরি--কোন বার, কোন সময়। 

আনল সুখ আনি-_-অগ্নি মুখে আনিয়া, আগুনে 

চড়াইয়!। 

৮1 দণ্ড-_কাঠি, হাত।। দেই-_িয়া । নির- 

সত-_রসশ্ন্ত করে। নিরসত পানি--জল শুকাটয়া 

ফেলে, অগ্নির উত্তাপে জল মারে। 

৯1 উমড়ি-_-উথলিয়! । তাপে- বিরহ বাথায়। 

১০। বিরহ বিচ্ছেদ (হইবার) আগেই ঝাঁপ 

দেয় (উথলিয়! পড়িয়া যায়)। 

১১-১২। যদি কেহ তাহাতে জল আনিয়া দিল। 

বিরহ-বিচ্ছেদ তখনি দূরে গেল। (ছৃধ উথলিয়া 

পড়িবার সময় জল দিলে আর ছুধ পড়িয়! যায় না, 

যেন জলের মিলনে দুগ্ধ তৃপ্তিলাভ করে)। 

১৩-১৪ | বিস্তাপতি কহিতেছে সুন্দর স্নেহ এই- 

রূপ, রাধা মাধবে এইরাপ শ্রীতি। 



৩৩৬ 

&৪৯ 

(সথীর উক্তি) 

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দ। 

জলধি উছলে যৈসে হেরইতে চন্দ ॥ ২। 

কত মনোরথ কৌশলক ভরি । 
রাধ। কান কুস্থুম শর সমরি ॥ ৪। 

পুলকে পূরল তনু হৃদয়ে হুলাস। 

নয়ন ঢুলাঢুলি লু লু হাস ॥ ৬। 

দুহু অতি বিদগধ অনবধি লেহা!। 

রস আবেশে বিসারি নিজ দেহ! ॥ ৮। 

হার টুটল পরিরস্তণ কেলি। 
মৃগমদ কুসুম পরিমল গেলি ॥ ১৪ । 

নিরসি অধর মধু পিবি মাতোয়ার। 

ভূখিল ভমর কুন্থম অনিবার ॥ ১২। 
গ্বীতচিন্তামণি। 

১-২। রাধার মুখ দেখিয়া কানাই আনন্দিত 

হইল, যেমন চন্দ্র দেখিয়া জলধি উচ্ছলিত হয়। 

“জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্।”-_ 
জয়দেব। 

৩। কৌশলক ভরি--কৌশলে ভরিয়া, কৌশল 

করিয়া! । 

৪। সমরি--যুদ্ধ করিল। 

৩-৪। কৃতই অভিলাষ (ও) কৌশল করিয়া 

রাধা (ও) কানাই কুলুমশর (মদনের) সহিত যুদ্ধ 

করিল। 

€। হুলাস- উল্লাস | 

৫-৬। (উভয়ের) তন্থু পুলকে পূর্ণ হইল, হৃদয়ে 

উল্লান (উল্লাসে হৃদয় পূর্ণ হইল)। চক্ষু ঢুলুচুলু, 

লঘু লঘু হাসি (দেখা 'দিল)। 

৭। অনবধি-_অবধিশুন্ট, অনীম। 

৭-৮। ছুই জনে অত্যন্ত বিদগ্ধ, প্রেম অসীম, 

রসের আবেশে নিজ (নিজ) দেহ বিস্তৃত হইল। 

বিদ্াপতি। 

৯-১৯। আলিঙ্গন ফেলিতে হার ছিন্ন হইল, 
মুগমদ ও কুস্কুমের পরিমল গেল (আলিঙ্গন মর্দনে 

গন্ধ তিরোছিত হইল)। 

১১। নিরপি--রসশূৃন্ত করিয়া, নিঃশেষ । মাতো- 

য়ার--মাতাল। 

১২। তুখিল- ক্ষুধার্ত । অনিবার--বিনা নিষেধ । 

১১-১২। ক্ষুধার্ত ভ্রমর (মাধব) অধর মধু নিঃশেষ 

পান করিয়া মাতোয়ারা (হইল), কুহ্থম (রাধা) 
নিষেধ করিল ন|। 

পদ্রকল্পতরুতে এই পদ অন্য আকারে জ্ঞানদাসের 
ভণিতাযুক্ত আছে। 

৫৫৬ 

( সথীর উক্তি) 

রাহী যব হেরল হরি মুখ ওর। 

তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥ ২। 
যবন্ু কহলঙ্কি লন্তু লু বাত। 

তবনু কয়ল ধনি অবনত মাত ॥ ৪। 

যব হরি ধরলহ্ছি অঞ্চল পাশ। 

তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ ॥ ৬। 
যব পন পরশল কঞ্ুুক সঙ্গ। 

তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ ॥ ৮। 
পূরল মনোরথ মন উদ্দেস। 
কহ কবিশেখর পিরীতি বিশেস ॥ ১৪। 

পদকতরু। 

৫৫১ 

(রাধার উক্তি) 

কি পুছসি হে সথি কানু গুণ নেহা। 

একহি পরান বিহি গঢ়ুল ভিন দেহা! ॥ ২। 

কহিল জে কহিনি পুছই কত বেরি। 

কত সুখ পাব মধু মুখ হেরি ॥ ৪। 



বিগ্যাপতি। 

বি মঝু দরশে পরশে নি জীব। 

মো বিন্ত পিয়াসে পানি নহি পীব ॥ ৬। 

ঘুমক আলসে জদ্দি পলটি ভোউ পাস। 

মান ভয়ে মাধব উঠয় তরাস ॥ ৮1 

উর দিন সেজ পরশ নহি পাই । 

চিবহি বিন তান্দুল নহি খাই ॥ ১০। 

আন সঞেঃ কহিনী ন সহ পবান। 

মান সশ্বাসনে হরয় গেয়ান ॥ ১২। 

কচ কবিরঞ্জান স্তন বরনারি | 

ভর প্রেম ধানে লুবুধ মুরারি ॥ ১৭। 
কীর্ঘনানন্দ | 

৩। কহিল--কহা। কভা কথা কত বার 

জিজ্ঞাসা করে (এক কণা বার ধার জিজ্ঞাসা করে)। 

৭-৮। নিদার আলঙ্তে যদি পার্খ পরিবর্তন 

করি (তাহা হঈপে) মাধব মানের শঙ্কা করিয়া ত্রস্ত 

হইয়া উঠে। 

১৩। কবিরঞ্জন -বিদ্ভাপতি | চগ্ডিদাস ও বিদ্যা- 

পতির পরম্পর দেখা হইবার সম্বন্ধে যে কয়টি পদ 

আছে তাহাতে বিদ্াপতিকে কবিরঞ্জন উপাধি দ্বারা 

অভিছিত কর! হইয়াছে । 

৫৫৯ 

(রাধার উক্তি) 

হুম মচলা সখি কিয়ে গুন জান। 

সে রসময় তনু রসিক স্থজান ॥ ২। 

কতন যতনে মোরে কোরে বইসাই। 

বাঁধল বেনি “স কবরি খসাই ॥ ৪। 

কঞ্চুক দেল হিয় পর মোর । 

পরশি পয়োধর ভৈ গেল ভোর ॥ ৬। 

কে পহিরাওল মনিময় হার। 
জঙ্গে বিলেপল কুস্কুম ভার ॥ ৮। 

৩৩৭ 

বসন পহিরাওল কয় কত ছন্দ। 

কিন্কিনি জালহি নীবি নিবন্ধ ॥ ১০। 

নিঙ্ত কর পল্লবে মবু মুখ মাজ। 

নয়নহি কয়ল স্বকাজর সাজ ॥ ১২। 

মলকা তিলক দয় চারি নিহারি। 

কহ কবিশেখর ফাও বলিহারি ॥ ১৪। 

৫৫৩ 

(রাধার উক্তি) 

অলখিতে গোপ আ এল চলি গেল। 

সসরি খসল চির সমরি ন গেল ॥ ২। 

আধ বদন তন্ন দেখল মোর । 

চান অঁএঠ কয় চলল ঢচকোর ॥ &। 

কাহ্, মোহি দেখলিন্ত গেলাহু লজাএ। 

তখনুক লাজ অবন্থ নহি জাএ ॥ ৬। 

আধন্ত অধিক সকোচিত অঙ্গ । 

মোলল মৃণাল দোগুণ ভেল হুঙগ ॥ ৮। 

চান্দনে লেপিত তনু রহ সোএ। 

বিরহক কসমসি নিন্দ নহি হোয় ॥ ১০। 

রসকে তন্ত বুঝএ জি কেও। 

ভাব ভনএ অভিনব জতাদেও ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

২। সমরি-__সামলান। 

১-২। অলক্ষ্যে গোপনে আসিল (আবার 

গোপনে ) চলিয়! গেল, বন্দু সরিয়! খসিয়৷ পড়িল, 

সামলান গেল না। 

৩। তহ্ছি-_তিনি, সে। 

৪1 অঁএঠ-__এঠো, উচ্ছিষ্ট। 

সে আমার অর্ধ মুখ দেখিল, চকোর 

চন্ত্রকে উচ্ছিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। 

৫€-৬। কানাই আমাকে দেখিল, আমি লঙ্জিত 

হুইলাম। তখনকার লজ্জা এখনও বায় না 

৩-৪। 



৩৩৮ 

৭। সকোচিত-সম্ভুচিত। 

৮। মোলল- মোচড়ান, ভগ্ন । 

৭-৮। অর্ধেকের অধিক অঙ্গ সন্কুচিত হুইল, 

ভগ্ন মৃণাল দ্বিগুণ ভগ্ন ৯ইল। 

৯। সোএ শয়ন করিয়া। 

১০। কসমদি_ যাতন!। 

৯-১০ | চন্দনে তনু লেপন করিয়া! শয়ন করিয়। 

রাহলাম, বিরহের যাঙনায় নিদ্রা হয় না| 

১১। ত৪-তন্ব। 

১২। জঅদেও--জয়দেব। 

১১-১২। রসের তন্ব যদি কেহ বুঝে, অভিনব 

জয়দেব সেই ভাব কহে। 

বিদ্যাপতির জয়:দব উপাধি 

দ্বানপত্রে উল্লিখিত আছে। 

বিসপী গ্রামের 

৫৫৪ 

(রাধার উক্ত ) 

অলখিতে আওল অলখিতে গেল । 

ন পুরল মনোরথ বেকত ন ভেল ॥ ২। 

গুরুজন জাগল ভেল বিহান। 

চরণ নখর হেরি আন বয়ান ॥ ৪। 

হেরি হেরি কী কহব কুলনতি হোই । 

অঙ্গনে কঙ্ু, চরণ চিহ্ন সোই ॥ ৬। 

গুরুজন ভয় তব লেপইতে চাই । 

বিরীতি বিশেষ লেপই ন পাই ॥ ৮। 

সংভ্রম ভেল মন ভম অনিবারি। 

সে ডর ভাঙ্গল নয়নক বারি ॥ ১০। 

যে পথে রাতি চলল রতিচোর। 

সে পথে মনোরথ গেলহি মোর ॥ ১২। 

দেহ রহল জন্মু স্ুধ পসারি। 

কহ কবিশেখর পেম বিচারি ॥ ১৪। 
আবরস্ক্ত্য 

বিদ্ভাপতি 

৫৫৫ 

(রাধার উক্তি ) 

কি কহব হে সখি তোহর সমাজ । 

কহইতে কহিনী লাগয় লাজ ॥ ২। 

সুতি ঘুমাওল হম অগেয়ান। 

অলখিতে আওল নাগর কান ॥ ৪। 

গীন পয়োধরে দেলহ্ি হাত । 

তোরিতে ন্বকাওল দেহ বিগাত ৬ 

তবহি অধর রস পিবএ মোর । 

জাগল মনমথ বান্ধল চোর ॥ ৮। 

থর থর ক।পিয় কোরে অগোরি । 

তব হম ছুটল শিন্দ নিভোরি ॥ ১০। 

করলি কোপ জানি সে বর কান। 

যে কিছু কহল মোহে সোই সে সুজান ॥ ১২। 

পরিরন্তন বেরি মুদল আখি। 

তাহে ভৈ গেল কবিশেখর সাথি ॥ ১৪ । 

৫৫৬ 

(বাধার উক্ত) 

কানন কান কান হম শুনল 

ভই গেল আনক মানে । 

হেরইত শঙ্কররিপু মোহি হরলনি 

টি কহন তনিক গেয়ানে ॥ ২। 

চানন চান আঙ্গ হম লেপলি 

তই বাঢুল অতি দাপে। 
অধরক লোভ সেই বিষধর সসরল 

ধরই চাহ ফেরি সাপে ॥ ৪। 

ভনহি বিষ্াপতি দুহছক মুদিত মন 

মধুকর লোভিত কেলি । 

অসহ সহতি কত কোমল কামিনী 

জামিনী জীব দয় গেলি ॥ ৬। 
বিখিলার পদ 



বিগ্ভাপতি ৷ 

১। আনক আনে--অপরের অন্ত, আর এক 

রকম। 

২। হেরইত-_দেখিতে। শঙ্কররিপু-_মদন। 

তনিক _তীহার। গেয়াশে_ বুদ্ধি 

১-২। কাননে কানাই (আসিয়াছে এই কথা) 

আমি কানে গশুনিলাম (অমনি) আর এক রকম 

হইয়া গেল (আম যেনকি রকম হইয়া! গেলাম)। 

দেখিতে (যখন কানাইকে দেখিলাম) মদন আমাকে 

হরণ করিলেন (আমার জ্ঞান হরণ করিলেন), তাহার 

বুদ্ধিকে কি কহিব? 

৩। চানন- চন্দন । চান-_চন্দ্র, জ্যোত্না 

বাঢ়ল--বাড়িল। দাপে__দপে। 

৪1 সসরল-_সরিয়া (সর সর করিয়া) নামিল। 

চাহ--চাহিলাম। 

৩-৪। চন্দ্র (9) গ্যোত্না আম অঙ্গে লেপন 

করিলাম . তাহাতে (মদন) অত্যন্ত দর্পের স'হত 

বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর (বেণা) নামিয়া 

আসিল, সাপকে আবার ধ:রতে চাঁহশাম। (বেণী 

মুক্ত হইয়া মুখের নিকট পড়িপ আবার হাতে ধরিয়া 

তুলিয়া বাধিলাম)। 

৫ মু'দত- মোদিত, পুল/কত। 

৬। অসহ-সঅসহা, যাখা সহ কর! যায় না। 

সহতি-- সহ করে। জীব-_-জীবন। দধয়--িয়া। 

৫-৬ | বিদ্যাপতি ক!হতেছে দুই জনের পুলকিত 

মন, মধুকর কেলিলুন্ধ (হইয়াছে )। কোমল কা.মনী 

অসহ্ (মদনানল) কত সহা করবে ? যামিনী জীবন 

দরিয়া গেল (রজজনীতে মিলন হইল)। 

এই পদে প্রথম গ্লেকের পর এই প্রহেলিকা- 

শ্লোক আছে-_ 

সাত পাচ মোহি লিখি পঠাওলি 

বহুবিধ লিখলি বনাই। 

সে পুন নাগ পাঁচ কয় রখলন্ক 

ছই পুনি দেলি মিটাই ॥ 

৩৩৯ 

এইরূপ অর্থ করিয়াছেন--“বিষ খায় মরব” €৭ অক্ষর), 

“নহি আয়ব* (৫ অক্ষর), না আসলে বিষ খাইয়! 

ম'রব। শ্লোকের প্রথমার্ধের এই অথ। দিতীয়াধ 

“নহি আয়ব” (৫ অক্ষর), তাহা হইতে ছুট অক্ষর 

মুছিয়! দিলে রহিল “আয়ব”। রাধা লিখিলেন, 

তুম না আপিলে বিষ খাইয়া মারব, মাধব উত্তর 

দিলেন, আসিব। এই ঞ্রোকে মূল পদের রসভঙ্গ 

হয়, বাদ দিলে কোন ক্ষতি তয় না। এই কারণে 

বিগ্কাপতি রাঁচত হেঁয়াণি বা প্রহেণিকা পদের ব্গদেশে 

প্রচলন নাই। 

৫৫৭ 

(রাধার উক্তি ) 

ফুল এক ফুলবারি লাওল মুরারি। 

যহনই পটওলনি স্থবচন বারি ॥ ২। 

চৌদিশ বাধলনি শীলকি আরি। 

জীব অবলম্বন করু অবধারি ॥ ৪। 

তথুু' ফুলল ফুল অভিনব পেম। 

জন্য মূল লহয় নলাখনু হেম ॥ ৬। 

অতি অপরূব ফুল পরিণত ভেল। 

দুই জীব অল এক ভঞএ গেল ॥ ৮। 

পিশ্খন কীট নহি লাগল তাভি। 

সাহস ফল দেল বিহি দেল নিরবাহি ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহ ত্ুন্দর সৈহ। 

করিয় যতন ফলমত হো যৈহু ॥ ১২। 
মিথিলার পদ । 

১। ফুল-_ফুলাছ। ফুলবারি-_ফুলবাড়ী, 
বাগান । 

২। পটওলনি- পাট করিলেন । 

১-২। মুরারি উদ্যানে একটা ফুল গাছ আনি- 

লেন, (তাহাতে ) যত পূর্ব্বক স্থবচন (স্বরূপ ) জল 

মৈধিল পণ্ডিতদিগের সহায়তায় প্রিক্ার্সন ইছার সেন করিলেন। 



৬৩৪০ 

৩) বীধলনি--বীধিলেন। শীল--নত্রতা। 

আরি--আলবাল। 

৪1 অবধারি-_্মবধারিত, নিশ্চিত। 

৩-৪। (বৃক্ষের) চারি পার্ে শীলতার আলবাল 

বাপণিলেন (তাহাতে বৃক্ষ ) নিশ্চিত জীবন অবলম্বন 

করিল (বীচিল )। 

৫ । তথুভ্ট--তীহাতে। পেম- প্রেম 
৬। লহয়_-ভয়, লাগে। 

৫-৬। তাহাতে (সেই গাছে ) অভিনব প্রেম 

( শ্বরূপ ) ফুল কুটিল, লক্ষ স্বর্ণেও যাহার মূল্য হয় না। 

৭-৮। আত অপরূপ ফুল পরিণত হইল) ঢুই 

জীব (রাধা ও মাধব ) ছিল, এক হইয়া গেল। 

৯। তাতি--ভাহাতে। সা5ম--সাহসের 

কারণে । নিরদাহি- নির্বাহ কিয়! | 

৯-১০। ছুষ্ট লোক (স্বরূপ) কাট তাহাতে 

(ফুলে ) লাগিল না; সাহস করিয়া কল দল (ফুল 

ফলে পরিণত হইল ), ধিধি নির্বাহ করিয়া দিল। 

১৯১1 সৈহ--তাহাই। 

১২। ফলমত- _সলবস্ত, ফলবান। হো--হয়। 

যৈহ--যাহাই । 

১১-১২। বিচ্ভাপতি কে, যত্বে (যত্ব করিয়া ) 

যাহা ফলবান হয় তাহাই শুন্দর। 

৫৫৮ 

( রাপার উন্ত ) 

সখি হে সে সব কহিতে লাজ । 

যে করে রসিক রাজ ॥ ১। 

আঙ্গিনা আওল সেহ। 

হম চললো! গেহ ॥ ৪1 

অধর আচর ওর। 

ফুয়ল কবরী মোর ॥ ৬। 

টাট নাগর চোর। 

পাওল হেম কটোর ॥ ৮। 

বিদ্াপতি। 

ধরিতে ধাওল তায়। 

তোড়ল নখক ঘায় ॥ ১০। 

ঢচকোরে চপল চাদ. 

পড়ল প্রেমের ফীদ ॥ ১২। 

কবি বিষ্ভাপতি ভান। 

পুরল দুদক কাম ॥ ১৪। 

সে অঙ্গনে আসিল, ( তাহাকে দেখিয়। ) 

আমি গৃহে চলিলাম (ঘরে প্রবেশ করিতে চ।ঠিলাম )। 

৫। অদরু- ধরিল। 

৩-৪। 

৫-৬। "অঞ্চল প্রান্ত পরি, আমার বেণী খুলিয়া 

গেল (অঞ্চল বন্দ স্বতন্ত্র, মাহাকে ওড়না বলে) 

ওড়ন! ধা্রয়া আকর্ষণ করাতে আমার কবরী খুলিয়া 

গেল)। 

১১-১২। চপল চকোর চন্দ্রের গ্রেমফাদে পাড়ল। 

১১। কান -কাড, মনক্কাহলা। 

৫৫৯ 

(রাপার ডান ) 

এ সাখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়। 

অরু এক কৌতুক কনে ন হোয় ॥ ২। 

একলি অলু ঘরে হান পরিধান। 
অলখিতে আওল কমল নয়ান ॥ ৪। 

এ দিগে ঝাপিতে তন্ ও দিগে উদাস। 

. ধরণী পশিয়ে বদি পাউ পরকাশ ॥ ৬। 

করে কুচ বাপিতে বাঁপন ন যায়। 

মলয় শিখর জনি হিমে ন লুকায় ॥ ৮। 

ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ । 
আজ মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥ ১%। 

ভনয়ে বিদ্ভাপতি রসবতী রাই । 

চতুরক আগে কিয়ে চতভুরাই ॥ ১২। 

৩। হীন পরিধান-_ক্ষুদ্র বন্তা। 



বন্তাপতি। ৩৪১ 

৬। ধরণী যদি প্রকাশ পায় ( ঘিধা হয়) 

তাহাতে প্রবেশ করি। 

৮1 ম্লয় শিখর (পয়োধর )। হিম (শুভ্র 

হত্ত)। 

১২। চতুরের নিকট কি চাতুরী করিবে? 

৫৬০ 

(রাধার ডাক্ত ) 

ছলিছু একাকিনি গথইতে হার। 

সসরি খসল কুচ চীর হমার ॥ ২। 

তখনে অকামিক মাঁএল কন্ত। 

কুচ কী ঝাপব নিবিভুক অস্ত ॥ &। 

কি কহব সুন্দরি কৌতুক মাজ। 

পু রাখল মোর জাইতে লাজ ॥ ৬। 

তেল ভাব তরে সকল সরীর | 

কত ন জতনে বল প্রাখিম থীর ॥ ৮। 

ধসমস করএ ধরিঅ কুচ জাতি । 

সগর সরীর ধরএ কত ভাতি ॥ ১০। 

গোপহি ন পারিঅ তখন হুলাস। 

মুন্দলা কমল বেকত হোঅ হাস ॥ ১২। 

নেপালের পু'খি। 

২। সসরি- অস্ত হইয়া । 

৩। অকামিক-_অকম্মাৎ। কন্ত-_কান্ত! 

৪1 নিবিহ্ৃক অস্ত--নীবি বন্ধনের অগ্রভাগ । 

বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ 

একলি আছিনু হাম গাথইতে হার। 

খগরি খসল কুচ চীর হামার ॥ 

তৈথনে হাসি হাসি আওল কাস্ত। 

কুচ কিয়ে ঝাপব কিনে নাববন্ধ॥ 

হাঁসি বহু বল্পভ আলিঙ্গন দেল। 

ধৈরঞ্জ লাজ রসাতল গেল ॥ 

করে কি বুতায়ব দুরাহ দীপ। 

লাজে না যায়ল এ কঠিন জাব ॥ 

বিস্তাপতি কহে মরমক কাজ । 

জীবন সৌপাঁল যাহে তাখে কয়ে লাজ ॥ 

৫৬১ 

(রাধা ভাক্ত ) 

আজুক লাজ তোহে কি কহবৰ মাই। 

জল দেই ধেই যদি তনন্' ন যাই ॥ &। 

নাহই উঠলু' হম কালিন্দী তীর। 

অঙ্গহি লাগল পাতল চীর ॥ ৪ । 

তাহে বেকত ভেল সকল শরীর । 

তহি উপনীত সমুখে যছ্ুবীর ॥ ৬। 

বিপুল নিতম্ব মতি বেকত ভেল। 

পালটি তাপর কুম্তুল দেল ॥ ৮। 

উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ। 

উর মোরি বেঠলু হরি করি পীঠ ॥ ১০। 

৬। প্রভু আজ আমার লজ্জা রক্ষা করিল। হাসি মুখ মোড়ে টিটি যধাট। 
৯। জাতি--চাপিয়!। তনু তনু ঝাপিতে ঝাঁপন ন যাই ॥ ১২। 

১০। সগর- সমস্ত। বিষ্ভাপতি কহে তু শ্গগেয়ানী । 

১১1 গোপহি__গোপন করিতে । হুলাস_ - পুন কাহে পলটি ন পৈঠলি পানী॥ ১৪। 

উল্লাস। ১। মাই (হিন্দী ও মৈথিল শব )-__লজ্োক্তি, 
১২। কমল মুদিত (মুখ বন্ধ) তথাপি হাসি ওমা, মাগো। 

ব্যক্ত হয়। ১-২। (রাধা সথীকে কহিতেছেন ), মাগো, 



৩৪২ 

আঙ্জিকার লজ্জ! তোকে কি বলিব, জল দিয়া ধুইলেও 

যায় না। 

১০1 হরির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া বক্ষ ফিরাইয়া 

বসিলাম। 

১১। শঠ কানাই হাসিয়! মুখ ফিরাঈল (আমাকে 

বিদ্রুপ করিবার ছলে)। 
১২। অঙ্গ অঙ্গ (সকল অঙ্গ) ঢাকিতে গিয়া 

ঢাক! যায় ন। 

১৪। আবার ফিরিয়া কেন জলে প্রবেশ করিলি 

না? 

€২ 

(রাধার উক্তি) 

এ সখি এ সখি কি কহব হাম । 

পিয়া! মোর বিদগধ বিহি মৌরে বাম ॥ ২। 

কত স্থখে আওল পিয়া মঝু লাগি। 

দারুণ শাশ রহল তহি জাগি ॥ ৪। 

ঘরে মোর আধিয়ার কি কহব সখি। 

পাশে লাগল পিয়৷ কিছুই ন দেখি ॥ ৬। 

চিত মোর ধস ধস কহিতে ন পাই। 

এ বড় মন ছুখ রহ চিরথাই ॥ ৮। 

বিদ্যাপতি কহ ভূঁ'ছু অগেয়ানি। 

পিয়া হিয়া করি কাহে ফেরি বয়ানি ॥ ১০। 

২। আমার প্রিয়তম বিদ্ধ (কিন্ত) বিধি 

আমার গ্রতিকূল। 
৪। দারুণ শশ্রু তাহাতে ( সেই সময় ) জাগিয়া 

রাহল। 

৬। প্রিয়তম ( আমার ) পার্খে লাগিল (শয়ন 

করিল )( কিন্ধ) কিছুই দেখিতে পাইলাম না । 

৭। ধস ধস--ধক্ ধক্। 

৮। চিরথাই--চিরস্থায়ী। 

৭-৮। ক্মমার হৃদয় ধক্ ধক্ (করিয়া কাপিতে 

বিদ্ভাপতি | 

লাগিল ) (কিন্তু) কথা কহিতে পাইলাম না। এই 

বড় মনের ছুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া রহিবে। 

১০। মুখ [ফরাইয়৷ প্রিয়তমকে কেন হদয়ে 

করিলি (বক্ষে লইলি )না? 

৫৬৩ 

(রাধার উক্তি) 

শাশ ঘুমীয়ত কোরে অগোর । 

তহি অতি টাট পিঠ রহু চোর ॥ ২। 

কত কর আখর কহব বুঝাই। 

আঙ্কুক চাতুরি রহব কি জাই ॥ ৪। 

নহি কর আরতি এ অবুধ নাহ। 

অব নহি হোএত বচন নিরবাহ ॥ ৬। 

পীঠ আলিঙ্গনে কত নখ পাব । 

পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥ ৮। 

কত মুখ মোরি অধর রস লেল। 

কত নিসবদ কএ কুচে কর দেল ॥ ১০। 

সমুখে ন যায় সঘন নিশোয়োস। 

কিএ কিরন ভেল দশন বিকাশ ॥ ১২। 

জাগল শাশ চলত তব কান। 

ন পৃরল আশ বিষ্ভাপতি ভান ॥ ১৪। 

১-২। শ্বশ্র কোলে আগলাইয়। ঘুমায়, তাছাতে 

তেথাপি) রতি শঠ (সাহসী ও রতিলোলুপ) (মাধব) 

চুপি চুপি (চোর) পৃষ্ঠে থাকে (আমার পৃষ্ঠের নিকট 

চুপি চুপি আসিয়া শয়ন করে)। 

৩। আখর-_সঙ্কেত। (হেয়ালি কবিতায় 

বিদ্তাপতি এ শব্ধ বারম্বার প্রয়োগ করিয়াছেন )। 

৪। আঞ্িকার চাতুরী রহিবে কিন্বা যাইবে 

(গোপন থাকিবে কি ধর! পড়িবে বলিতে পারি ন1)। 

১১-১২। সঘনে নিশ্বাস সন্মুখের দিকে যায় না 

(তাহা হইলে শ্বাগুড়ীর নিদ্রা হইতে পারে)। 



বিগ্ভাপতি । 

হান্ত কিরণে দশন বিকশিত হইল (অদ্ধকারেও 

হাসিতে দশন দেখা গেল)। 
শসা 

৫৬৪ 

(রোধার উক্তি) 

কি কব রে সখি আজুক রঙ্গ । 

সপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ ॥ ২। 

বড় স্থপুরুখ বলি আওলু ধাই। 

শুতি রহলু মুখে ীচর ঝ'পাই ॥ ৪1 

কাচলি খোলি আলিঙ্গন দেল। 

মোহে জগায়ল তহি নিদ গেল ॥ ৬। 

হে বিহি হে খিহি বড় দুখ দেল। 

সে দুখ রে সখি অবভ' না! গেল ॥ ৮। 

ভনপুয় বিদ্বাপতি ইহ রস ধন্দ। 

ভেক কি জানে কুম্থম মকরন্দ ॥ ১০। 
২। স্বপ্নে কুপুরুযের সত শয়ন করিলাম। 
৩। আওলু- ধাইয়া আপিলাম, (মনে মনে) 

শীঘ্ঘ আসলাম। 

৬। আমাকে জাগাইঈল তাহাতে আমার নিদ্রা- 

ভঙ্গ হইল! 

৯। রস ধন্দ--রসের বিচিত্র বাপার। 

১*। ভেক ঝুঁহুম মধুব কি জানে? 

দুরা্ধাবতি পদ্লার্থং মধুলোনান্মধুব্ততঃ 

ভেকস্তন্ন হি জানা তন্ম,স্গি, পাদমুৎ্স্জেত ॥ 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্ীকৃষজন্মথণ্ডে ১২৬ অঃ। 

রাধা স্বপ্না দেখিয়াছেন যে মাধব আসিয়৷ তাহাকে 

আলিঙ্গন করিয়াছেন ; নিদ্রাভঙ্গের পর কিছু দেখিতে 

পাইলেন না। সেই কথা সখীকে বলিতেছেন। 

৫৬৫ 

(রাধার উক্তি) 

দরসনে লোচন দীঘর ধাব। 

দিনমনি তেজি কমল জনি জাব ॥ ২। 

৩৪৩ 

কুমুদ্দিনি চান্দ মিলন সহবাস। 

কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাশ ॥ ৪1 

সজনি মাধব দেখল আজ । 

মহিম! ছাড়ি পলা এল লাজ ॥ ৬। 

নীবী সসরি ভূমি পড়ি গেলি। 

দেহ নুকাবিম দেহক সেলি ॥ ৮। 

অপনে হৃদয় বুঝাবএ আন । 

একসর সব দিস দেখিয় কাহ্ন ॥ ১০ । 
নেপালের পু-থি। 

১। দীঘর--দীর্ঘ। 

১-২। দর্শনে লোচন দীর্ঘ (দূর পর্যান্ত ) ধাবিত 

হয়; যেন দ্দিনমণি কমলকে ত্যাগ করিয়! যাইতেছে । 

৪। নুকাবিম--লুকাই'। 

৩-৪। কুমুদিনী ও চন্দ্র একত্র স্থিতি প্রাপ্ত 

হঈল। কপটে মদনের বিকাশ (আবির্ভাব) গোপন 

করি। 

৫-৬। সঙ্জনি, আজ মাধবকে দোথলাম, লজ্জা 

মহিমা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। 

৭। সসরি- অস্ত হইয়া । 

৮। সেলি-_সেরি, শরণ। 

৭-৮। নীবিগ্রস্ত হইয়া! ভূমিতে পড়িয়া! গেল, 

দেহ দেহের শরণে লকাইল। 

একসর--একেশ্বর, একা । 

৯-১০ | আপনার হৃদয় অগ্তের মনে হয়, সকল 

দকে একা কানাইকে দেখি। 

১০ 

৫৬৬ 

(রাধার উক্তি) 

জখনে জাই সয়ন পাসে। 

মুখ পরেখ এ দরসি হাসে ॥ ২। 

তখনে উপজু এহন ভানে। 

জগত ভরল কুম্থম বানে ॥ ৪। 



৩৪৪ 

কী সখি কব কেলি বিলাসে। 

'নিঞ অনাইতি পিআ! ভুলীসে ॥ ৬। 

নীবি বিঘট এ গহএ হারে । 

সীম লীঘএ মন বিকাঁরে ॥ ৮1 

'সিনেহ জাল নটাবএ জীবে । 

সঙ্গহি সুধা অধর পিবে ॥ ১০ । 

হরখি হৃদয় গহএ চারে । 

পরসে বস কর সরারে ॥ ১. । 

তখনে উপজু অইসন সাধে । 

নদ্বিঅ সমত ন দিঅ বাধে ॥ 2৪1 

ভনে বিগ্ভাপতি ও হে সঞ্জানী | 

অমিঞ মিঝল নাগরি বানী ॥ ১৬। 

নেপালের পৃথি। 

পরেখএ--পরীক্ষা করে। 

২-২। যখন শধ্যাপার্্ে যাই (তখন মাধব) 

মুখ পরীক্ষা করিয়া (উত্তমরূপে) দেখিয়া হাসে । 
৩। উপজু--উৎপন্ন হয়। ভান--ভাব। 

| 

৩-৪। তখন 'এমন ভাব উৎপন্ন হয় (যেন) 

জগৎ কুন্থুমশরে পূর্ণ 
৬। নিঞ-নিজ।  অনাইতি-_জনায়ন। 

হুলাসে_ উল্লাস। 

৫-৬। সথি,কেণি বিলাসের (কথা) ক কহিব, 

নিজের অনায়ত (আম আত্মবশ হাগালে)। প্রয়তমের 

উল্লাম হয়। 

৭। বিঘটএ-_খুলিয়া দেয়, মন্দ ঘটনা করে। 

গহএ--গ্রহণ করে, কাঁড়িয়া লয় ! 

৮। লীঘএ-_লঙ্খন করে। বিকারে_-_বিকৃত 

করে। ও 

৭-৮| নীবি খুলিয়! দেয়, হার কাড়িয়া লয়, 

লীমা লঙ্ঘন করে, মন বিরুত (আকুল) করে। 

৯। বড়াবএ--বাড়ায়। জীবে__প্রাণে। 

৯০। পীবে--পান করে। 

বিদ্বাপতি। 

৯-১০। প্রাণে শ্নেজাল বাড়ায়, সেই সঙ্গে 

অধরমুধা পান করে। 

১১। হরখি- হরধিত হইয়া । 

১১-১২। হরধষিত ভইয়া হৃদয়ের (বক্ষের) বঙ্গ 

হরণ করে, স্পশে শরীর অবশ করে। 

সমত-- সম্মতি । 

১৩-১৪ | দ্দখন এইরূপ সাধ উৎপন্ন তয়, সম্মতি ও 

দিই না, বাধা ৭ দি না। 

১৫। এঠে--সন্বোপন (উভয় লিঙ্গ) সঞ্জানী 

 মেয়ানি, দুপা, 'কশোরী | 

১৬। অমিঞ্--অমুন। মিঝল- মিশ্রিত। 

১৫-১৬। বিগ্যাপতি কহে, হে চতুরে, নাগরীর 

কথা অমৃতমি'শিত | 

১৪ 

৫৬৭ 

(বাধার উক্তি) 

পহিলহি চোরি আএল পাস। 

আঙ্গহি আঙ্গ ন্রকাব তরাস ॥ ২। 

বাহরি ভেলে নেখিঅ দেহ। 

জৈসন খিনী চান্দক রেহ ॥ ৪1 

সাজনি কী কহব পুরুষ কাজ। 
কৌসল করইতে তহ্কি নহি লাজ ॥ ৬। 

এহি তহ পাপ অধিক থিক নারি। 

জে ন গনএ পর পুরুষক গারি ॥ ৮। 

খন এক রঙ্গ সঙ্গ সব ভাতি। 

সে সে করত জকর জে জাতি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি ন কর বিরাম। 

অবসর পাঁএ পুর তৃূঅ কাম ॥ ১২। 
মেগালের পু'থি। 

১-২। প্রথমে চুরী করিয়া (গোপনে ) নিকটে 

আসিল, ব্রাসে অঙ্গে অক্স লুকাইল (আমি তয় পাইয়া 

তাহারই ক্রোড়ে লুকাইলাম)। 



বিদ্ভাপতি। 

৩। তেলে--হইলে। দেখিঅ-_ _দোঁখ। 

৪। চান্দক--চাদের। 

৩-৪। বাহির হইয়া (তাহার আলিঙ্গন মুত: 

হইয়া) (নিজের অঙ্গ) দেখি, যেন চন্গের ক্ষীণ রেখা । 

৫-৬। সজনি, পুরুষের কাজ কি কহিব, কৌশল 

করিতে তাহার লজ্জা নাই। 

৭। এহি তহ-_ইহা হইতে। 

৮। গনএ গণনা করে। পরপুরুষক গারি-- 

পরপুরুষের গালি, অর্থাৎ পরপুরুষের প্রতি অনুরক্ত 

হইলে যে কলঙ্ক হয়। 

৭-৮। ইহা! হইতে নারীর পাপ অধিক, ষে 

পুরুষের প্রেমের কলঙ্ক গণনা! করে না। 

৯। ভাতি- প্রকার, রূপ। 

১৯। জকর--বাহার। জাতি-_-ম্বভাব। 

৯-১০। এক ক্ষণে (মুহূর্ত মাত্রে) সকল প্রকার 

রঙ্গ সঙ্গ হইয়া যায়, যাহার যেমন স্বভাব সে সেইরূপ 
করে। 

১১। বিরাম--বাধা, ক্ষোভ। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, ক্ষোভ করিও 

না, অবসর পাইয়া! তোমার কামনা পুর্ণ কর। 

৫৬৮ 

(রাধার উক্তি) 

এ ধনি রঙ্গিনি কি কহব তোয়। 

আজুক কৌতুক কহল ন হোয় ॥ ২। 

একলি স্থুতল ছলি কুস্থম শয়ান। 

দোসর মনমথ করে ফুলবান ॥ 4। 

নুপুর বুনু ঝুন্ু আওল কান। 

কৌতুকে মুদি হম রহল নয়ান ॥ ৬। 
আওল কাহ্ন, বৈসল মঝু পাশ। 

পাস মোড়ি হম লুকাওল হাস ॥ ৮। 

কুস্তল কুমুম দাম হরি লেল। 

বরিহা মাল পুনহি মোহি দেল ॥ ১০। 

৩৪৫ 

নাস। মোতিম সীমক হার। 

জতনে উতারল কত পরকার ॥ ১২। 

কঞ্চুক ফুগইতে পু ভেল ভোর । 

জাগল মনমথ বান্ধল চোর ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্যাপতি এন রস ভান । 

তুহ্ু রসিকা পু রসিক স্থজান ॥ ১৬। 
২। কহল ন! হোয়--কছা যায় না। 

৩-৪। কুন্ুম শয্যায় একাকিনী শয়ন করিয়া 

ছিলাম, ফুলবাণ হস্তে কেবল মদন দোসর ছিল (আমার 

চিত্তে কন্দর্প জাগরিত হইয়াছিল )। 

৮। মোড়ি_ (মোর ) ফিরিয়!। 

৯-১০। কুস্তল হইতে কস্ুমমালা ভরণ করিয়া 

লইল, 'মাধার (তাহার বিনিময়ে) আমাকে বর 
(ময়ূর পৃচ্ছ ) ও মালা দিল। 

১২। পরকার-- প্রকার, উপায়, কৌশল। 

১১-১২। নাসিকার মুক্তা, কণ্ঠের হার কত 

কৌশলে যত্রপূর্ববক খুলিল। 

১৩। কথ্ুক-_-কাচলি। ফুগইতে-_খুলিতে। 

পন ভেল ছোর--প্রত্ু বিহ্বল হল ! 

১৩-১৪ | প্রত কাচলি খুলিতে বিহ্বল হুইল, 

মন্মথ জাগিল, চোরকে (আলিঙ্গনে ) বীধিলাম। 

১৫-১৬। বিগ্াপতি এই রস কছিতেছে, তুমি 

রূসিকা, প্রভূ রসিক সুজন। 

৫৬৯ 

( সথীর উক্তি ) 

হরি ধরু হার চেউকি পরু রাধা। 

আধ মাধব কর গিম রন আধা ॥ ২। 

কপট কোপে ধনি দিঠি ধরু ফেরী । 

হরি হদি রহল বদন বিধু হেরী ॥ ৪। 

মধুরিম হাস গুপুত নহি ভেলা। 

তখনে নুমুখি মুখ চুম্বন দেল ॥ ৬। 



৩৪৬ 

করে ধরু কুচ আকুল ভেলি নারী । 

নিরখি অধর মধু পিবএ মুরারী ॥ ৮। 

চিকুরে চমরে ঝরু কুহ্বমক ধারা । 

পিবিকহু তম জন্ু বম নব তারা ॥ ১০। 

বিদ্যাপতি কহ স্থন্দর বাণী। 

হরি হসি মিললি রাধিকা রাণী ॥ ১২। 
| মিথিলার পদ । 

১। ধরু--ধরিল। চেউকি-- চমকিয়া। পর 

-_পড়িল। 

২। গিম-_গ্রীবা, ক%) রন্ত--- বভিল। 

১-২। হরি ভার ধরিল, রাধা চমকিয়া পড়িল 

(উঠিল )। অর্দ (ভার । মাধবের ভান্তে, অর্দ কে 

রহিল। (রাধা বসিয়াছিলেন মাধব পশ্চাৎ হইতে 

নিঃশকে আসিয়া রাপার কহার ধরিলেন ) রাধা 

চমকিয়া উঠিলেন; অদ্ধেক ভ।র মাধবের হাস্তে ও 

অর্দেক রাধার কণ্ঠে রহিণ )। 

৩। দিঠি দৃষ্টি । ধর, 

ধরিলেন। 

৪। হুসিরহল-_হাসিয়া রিল, হা।সতে লাগিল। 

ফেরি--ফিরাইয়া 

৩-৪। ধনী কপট কোপে (মাধবের দিকে ) 

দৃষ্টি ফিরাইল। ভি (রাধার ) চন্ত্রমু দেখিয়া 
হাসিতে লাগিল। 

৫। মধুরিম- মধুর । 

৫৬) মধুর ভাস গুপু হইল না, তখন স্তমুখী 

মুখ চুম্বন দিলেন । (রাধা যে কপট কোপ করিয়া 

ছিলেন তাহাতে তাহার মুখেন হাসি গোপন করিতে 

পাঁরিলেন না, তখন স্ুমুখী হরিকে সুখ চুম্বন দিলেন )। 
( চুন দান__নায়িক1 পক্ষে; চুম্বন গ্রভণ--নায়ক 

পক্ষে )। 

৭। ধরু--ধরিতে। 

৮। পিবউ-_পান করিল। 

৭-৮। কারে কুচ ধারণ করাতে নারী (রাধা ) 

আকুল হুইল, ( তাহ! ) দেখিয়া মুরারি অধরমধু পান 

করিল। 

বিগ্ভাপতি 1. 

৯। চমরে--চামরে। বরু--ঝরিল। কুমু- 
মক-_কুন্ুমের। 

১*। পিবকনু--পান করিয়া। বম--বমন 
করিল, উদগীরণ, মোচন কারল। তার1--তারাবলী। 

৯-১০। চামরের গ্টায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা 
ঝরিতে লাগিল। (আলিঙ্গনে রাধার মন্তক হইতে 
কুন্গম খসিয়৷ পড়িতে লাগল )। যেন অন্ধকার 
: মদিরা) পান করিয়া নৃতন ( অভিনব ) তারারাজি 
বমন ( মোচন ) করিতে লাগিল। 

১১-১২। বিদ্তাপতি সুন্দর বাণী .কহিতেছে, 

রাধিকা রাণ' হাসিয়! হরির (সহিত) মিলিত হইলেন। 

এই পদ কাব হরিপতির ভণিতাযুক্তও পাওয়া 
গিয়াছে। 

৫৭৪ 

(রাধার উক্তি) 

পহিলহি পরসএ করে কুচকুস্ত। 

অধর পিবএকে কর আর্ত ॥ ২। 

তখনুক মদন পুলকে ভরি পুজ। 

নীবাবন্ধ বিনু ফোএলে ফুজ ॥ ৪। 

এ সখি লাজে কহব কী তোহি। 

কাক কথা পুছহ জন মোহি ॥ ৬। 
ধশ্মিল ভার হার অরুঝাব। 

পীন পয়োধর নখ খত লাব ॥ ৮। 

বানু বলয় আকম ভরে ভাঙ্গ। 

অপন আইতি নহি অপনা আঙ্গ ॥ ১০। 
নেপালের পুঁখি। 

১-২। প্রথমেই কুচকুস্ত স্পর্শ করে, অধর পান 

করিতে আরম্ভ করে। 

৪। ফোএলে- খুলিলে। ফ্জ-- খুলিয়া যায়। 

৩-৪। তখন পুলকে পূর্ণ হুইয়৷ ম্নেত্স পু 

করে। নীবিবন্ধ না খুলিলেও (আপন! আপনি ) 

খুলিয়া যায়। 



বিদ্ভাপতি। 

৫-৬। ছে সখি, লজ্জায় তোকে কি বলিব, 
কানাইয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্ না। 

৭। ধন্মিল__ধন্সিল্প। কেশ। অরুঝাব 
জড়াইয়! যায়। 

৮) লাব-_-জাগায় দেয়। 

৭-৮| কেশ ভারে হার জড়াইয়া যায়, পীন 
পয়োধরে নখক্ষত লাগে। 

৯। আকম---আলিঙ্গন। 

১*। আইতি -আয়ত্ত। 

বাহুর বলয় আলিঙ্গনের ভরে ভায়া 

যার, আপন অঙ্গ অপনার মায়ত্ব নয়। 

৯.৩ 

৭১ 

(রাধার উক্তি ) 

পহিলহি সরস পয়োধর কুন্। 

আরতি কত ন করএ পরিরন্্ ॥॥ ২। 

অধর স্ধারস দরসএ লোভ । 

রাঙ্কক হাথ রতন.নহি সোভ | ৪1 

সজনি কি কহব কহইতে লাজ। 

কাহ্ু,ক আইতি পললুহ আজ ॥ ৬। 
নীবি সসরি কতএ দহু গেলি। 

অপনান্থ:আঙ্গ অনাইতি ভেলি ॥ ৮। 

করতল তলে ধরিঅ কুচ গোএ। 

পড়লে তলিত ঝাপি নহি হোএ।. ১০। 

 ভনই বিদ্যাপতি ন কর সন্দেহ। 

মধুতহ হ্থন্দরি মধুর সিনেহ ৷ ১২। 

নেপালের পু'ঘি। 

১.২। প্রথমেই সরস পয়োধর কুস্ত স্পর্শ করিয়া 

আর্তিবশতঃ কত না আলিঙ্গন করে। 

৩-৪। অধরে স্থধারস দেখিয়া লুন্ধ হয়, দরিপ্রের 

হাতে রত্ব শোভা গায় না। 

। পললুহ-_-পড়িলাদ। 

৩৪৭ 

৫-৬। সজনি,কি কছিব, কছি লঙ্জ! হয়, 

আজ, কানাইয়ের মায়তে পড়িণাম। 

৭] সসরি-_ অন্ত ১ইয়া। কতএ-কোথায়। 

৭-৮। নীবি অস্ত হইয়া “কোথায় গেল, আপনার 

অঙ্গ অনায়ভ্্ হইল। 

তলিত--তড়িৎ। 

৯-১০। ঠাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্বাৎ 

১৩। 

পড়িবার সময় ঢাঁকা যায় না, 

১২1 মধুতভ-_মধু হইতে, মধুর অপেক্ষা । 

১১-১২। বিদ্ভাপঠ কঠিতেছে, সনেত করিও 

না, হে সুন্দবি, স্নেহ মধুর অপেক্ষাও মধুর । 

৫৭২ 

(সণার উক্ত) 

সঘনে আলিঙ্গন করু কত ছন্দ। 

জনি ঘন দামিনা লাগল দন্দ ॥ ১: 

বদনে বদন ধরু.মনমথ ফন্দ। 

কিয়ে এক ঠামে বান্ধল যুগল চন্দ ॥ &। 

ঘেরি রহল কচ তিমির বিথার। 

জনি রণ জীত উদয় পরচার ॥ ৬। 

রাগী অধর উরজ অতি চগু। 

লাগল এ বদন খণ্ডন দণ্ড ॥ ৮। 

মদন মহোদধি উছল হিলোর। 

জনি নিধি যুগল করত ঝকঝোর ॥ -০। 

শ্রম জলে পুরিত দু ভেল এক । 

জনি রতিমঙ্গল জয় অভিষেক ॥ ১২। 

কুচপর বিদগধ পানি বিরাজ । 

কনক কলসে জনি কিশলয় সাজ ॥ ১৪। 

সব কানন ভরি পরিমল ভান। 

অলিকুল তুষছ জন গুনগান ॥ ১৬। 
গীতচিন্তামণি। 



৩৪৮ বিগ্ভাপতি। 

৪। এক স্থানে কি ছুই চন্ত্র বীধিল? 

৫-৬। কেশ তিমির বিস্তার করিয়া! ঘিরিয়া 

রহিল, যেন (মুখ চন্দ্র) উদয় হইলে রণজয় প্রচার 

করিবে। 

১৬ | ঝকঝোর-_ টানাটানি | 

৫৭৩ 

(রাধার উক্তি) 

পালক্কে শয়ন ঘুমে অচেতন 

দীঘল বহয় শাস। 

দীপ কর লই লুবুধ মাধব 

আওল হমর পাস ॥ । 

সখি হে কাহু,সে এসন টাঠ। 

হরষে পরশে অধিক লালসে 

বিষম তকর দীঠ ॥ ৪। 

জাগইব ডরে লন্ত লন্ত করে 

বসন কয়ল দূর । 

কনক গাগরি বেকত নিহারি 

নিজ মনোরথ পুর ॥ ৬। 

দীপক ছটায় ঝটিতে জাগল 

ভরমে কহলো চোর . 

ডরে চোর পাসে অন্ধারে পইসল 

সে মোরে কযল কোর || ৮। 

হাসিক রভসে বাঁধি ভূজপাশে 
বিলসে অধিক ম্খ। 

চম্পতি পতি বেকত কহয় 

চোরক নিলজ মুখ || ১০। 
পদকল্সতরু 

€। জাগইব ভরে--আমি জাগিব এই ভয়ে । 

৬। কনক গাগরি--.কনক কলস, পয়োধর। 

৮। পাঠাস্তর_চোরক ডরে পসি অধিয়ারে 

পাওল তকর কোর । 

চম্পতিপতি--কবিচম্পতি বিস্তাপতি ৷ 

৫৭৪ 

(রাধার উক্তি) 

চুন্বনে লুবুধ মুখ অলখিত ভাস । 
ধরল চান্দ চকোরক পাস ॥ ২। 

প্রিয় মুখ বাঁপল কুস্তল ভার । 

চান্দ অগোরল ঘন অন্থিয়ার ॥ ৪। 

কী কহব হে সখি রজনিক কাজ । 

কামহি কামে লজায়ল লাজ ।। ৬। 

সহজহি মাধব নব নব প্রেম । 

হাথিক দণ্ড জড়াওল হেম ॥ ৮। 

নিবিড় আলিঙ্গন বিগলিত সেদ। 

শ্যাম অরু গৌর রেখ রহ ভেদ ॥ ১০। 
গীতচিস্তামণি । 

১। অলখিত ভাস--শোভ৷ দেখিতে গাওয়া 

যায় না। 

৩-৪। € আমার) কুস্তল ভার প্রিয়তমের মুখ 

ঢাকিল, (যেন ) ঘন অন্ধকার টাদকে আগলাইল। 

৬। কামের কাধ্যে লজ্জা লঙ্জ! পাইল। 

৭-৮। মাধব স্বভাবতঃ নূতন নৃতন প্রেম (জানে ), 

হস্তী দত্ত যেন স্বর্ণে জড়াইল ( প্রেম স্বয়ং সুন্দর 

তাহাতে নূতন নৃতন পপ্রম হইলে আরও সুন্দর হয় )। 

১০। শ্তাম এবং গৌরবর্ণ রেখামাত্র ভেদ রহিল। 

৫৭৫ 

( মাধবের উক্তি) 

অপরুব রূপক ধামা । 

তীনি ভূবন জিনি বিছি বিচ রামা || ২। 

শীলক শিতল সোভাবে। 

জেহন রহিয় তেহন সোহাবে ॥ ৪। 

মধুর বচন মুখ সীচী। 

বিছুস পর জনি অমিয়ক বীচি ॥ ৬। 



বিগ্ভাপতি। 

হেরইতে হরএ পরানে। 

পরসন মনে পরিরস্তন দানে ॥ ৮। 

কি কহুব রতিরঙ্গ রীতী ৷ 

নিরবধি বলি বাঢ় পিরীতী ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কবি গাবে। 

পুনে গুনমত গুনমতি ধনি পাবে ॥ ১২। 
মিথিলার পদ । 

১। ধামাস্্ধাম । 

২। তীনি-_তিন। বিহু-_বিধান করিল, 

গঠিল। রামা-__নুন্দরী। 

১-২। বিধাতা! ত্রিড়বন জয়কারিণী অপূর্ব রূপের 

ধাম স্ুন্দরীকে গড়িয়াছেন । 

৩। শীলক--শীলতার। সোভাবে-_স্বভাব। 

৪। জেহন--যেমন, যেরপ। রহিয়__রহে। 

তেহুন--তেমন। সোছাবে--শোভা পায়। 

৩:৪। শীলতার ( নত্রতার ) শীতল স্বভাবে যেরূপ 

থাকে তাহাতেই শোভা পায়। 

৫1 সীচী-_সিঞ্চন করে। 

৬। বিছুস--অল্প হাসিয়!। 

করে, ছড়ায় । বীচি--তরজ । 

৫-৬। মুখে মধুর বচন সিঞ্চন করে ( কহে), 

ঈষৎ হাসিয়া! যেন অমৃতের তরঙ্গ প্রসারিত করে। 
৭। হেরইতে--হেরিতে, দেখিতে । হুরএ-- 

হরণ করে। 

৮। পরসন- প্রসঙ্গ । দানে দান করে। 

৭-৮। দেখিতেই প্রাণ হরণ করে; প্রসন্ন মনে 

আলিঙ্গন দান করে। 

৯-১০। (তাহার) রতিরঙ্গরীতি কি কহিব! 

নিরস্তর বদ্ধিত প্রেম আরও বদ্ধিত হয়। 

১২। গুনমত---গুণবান। গুনমতী---গুণবতী। 

১১-১২। বিদ্ভাপতি কবি গায়, গুণৰান ( পুরুষ ) 

পুণ্যফলে গুণবতী ধনী পায় । 

পসর-__প্রসারিত 

আমন 

৩৪৯ 

৫৭৬ 

(ধীর উক্তি ) 

দুরহি উরু রহল গহি ঠাম। 
চরনে পাওল থল কমল উপাম ॥ ২। 

স্বেদ বিন্দু পরিপূরল দেহ। 

মোতিম ফরলি সৌদামিনি রেহ ॥ ৪। 

সঙ্কেত নিকেত মুরারি নিহারি। 

অপনি অধীনি রহলি নহি নারি ॥ ৬। 

পুলকিত ভেল পয়োধর গোর । 

দগধ মদন পুন আকুর তোর ॥ ৮। 
বজইত বচনে ভেল স্বরভঙ্গ । 

কদলী দল জরা কাপয় অঙ্গ ॥ ১০। 

বিদ্ভাপতি কবিবর এহ গাব। 

সকল অধিক ভেল মন্মথ ভাব ॥ ১২। 
মিথিলার পদ । 

১-২। দৃরেঈ উরু স্থান গ্রহণ করিয়া রহিল, চরণ 

স্বলকমলের উপম! প্রাপ্ত হইল ( অর্থাৎ পা উঠিল 

না, চলিবার শক্তি রহিত হইল )। 

৪1 ফরলি---ফলিল। 

৩-৪। স্বেদ বিন্দুতে দেহ পরিপূর্ণ হইল, সৌদা- 

মিনী রেখায় মুক্তা ফলিল। 

€-৬। সঙ্কেত নিকেতনে মুরারিকে দেখিয়৷ নারী 

আপনার অধীন রহিল ন1 ( আত্মহার! হইল )। 

| পুলকিত--রোমাঞ্চিত। 

৮। আঁকুর-_অন্কুর। 
৭-৮। গোৌরবর্ণ পয়োধর রোমাঞ্চিত হুইল, দগ্ধ 

মদন তোর (অঙ্গে যেন ) পুনরায় অস্কুরিত হইল 

(শিব ক্রোধানলে ভত্মীভূত মদন যেন তোর পুলক- 

রোমের আকারে পুনরায় জীবিত হইয়া অস্কুরিত 

হইল)। 
৯। বজইত- _কছিতে। 

৯০। জকা- ভার, তুল্য। 



৩৫০ 

৯-১০ ৷ কথা কহিতে শ্বরভঙ্গ ছল, কদলী পত্রের 

গায় অঙ্গ কাপিতেছে। 

১১-১২। বিদ্ভাপতি কবিবর এই গায়, সকলের 

অধিক কন্দর্পের ভাব হইল। 

৫৭৭ 

( সখীর জিজ্ঞাসা ) 

কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস। 

কৈসে নাহ.পুরল ভূয় আশ ॥। ২। 
কতছ যতনে বিহি করি অন্তমান ' 

নায়র নায়রী করল নিরমান ॥ ৪। 

অখিল ভূবন মাহ তত বর নারি। 

স্থপুরুষ নাহ তোহে মিলল মুরারি | ৮। 

(রাধার উত্তর ) 

পিয়াক পিরীতি হম কহ£ ন পার। 

লাখ বয়ান বিহি ন দেল হুমার '. ৮। 

করে ধরি পিয়! মোরে বেঠাগুল কোর । 

সুগন্ধি চন্দনে তন্ন লেপল মোর ॥ ১০। 

আপন মালতি মালা হিয়াসে উতারি। 

কণে পহিরাওল যতনে হমারি ॥ ,২। 

ফুয়ল কবরী বান্ধই ভন্গুপাম। 

তাহে বেটয়ল চম্পক দাম ॥। ১*। 

মধুর মধুর দিঠী হেরয় বয়ান । 
আনন্দ জলে পরিপুরল নয়ান || ৬। 

ভনয় বিদ্ভাপতি ইহ পরসঙ্গ । 

ধনী ভূলল কহইতে রক্তনীক রঙ্গ ॥ ১৮। 

২। পৃবল তৃয় আশ-_তোর ভাশা পূর্ণ করিল। 

৩। অন্মান--বিবেচনা | 

বিদ্বাপতি । 

এই ভণিত! পদামৃত সমুদ্রের । ভশিতার আরও 
ঢু পাঠাস্তর আছে ।-_ 

ভণয়ে বিদ্াপতি সখিজন সঙ্গ | 

উথলল মদন পয়োধি তরঙ্গ ॥ 

ভণয়ে বিগ্যাপতি ভাবতরঙ্গ ৷ 

এবে কহি শুন সথি সে পরসঙ ॥ 

৫৭৮ 

(রাধার উক্তি) 

কনক ধরাধর গোর পয়োধর 

নাগর আপল পানী । 

সেদ্র সলিল বিন্দু পুরল বদন ইন্দু 

বজইতে গদ গদি বানী ॥ ২। 

কি আরে কি কহুব কৌতক আজে । 

পুলকিত তথ্ু সি চরন চলএ নহি 

ভেরিতহি হরলনি লাজে ॥ ৭। 

জদর্য হৃদয় দএ পন্ত নিরদএ ভএ 

দিঢ় পরিরশুন দেল! । 

সসরু কসনি ডোর হার টুটল মোর 
কে জান কেহন মন ভেলা ॥ ৬। 

জখনে বিহসি বধু হেরি বদন বিধু 

কয়ল অধর মধু পানে। 

তখান ভেলিভ" ভধি কবি বিদ্যাপতি বুধি 

প্রীশিবসিংহ রস জানে ॥ ৮। 
মিথিলার পদ । 

১1 গোর- গৌর, সুন্দর । 'আপল- _অর্পিল। 

১1 বজইঈতে---বচঈতে, কভিতে। সেদ-_স্বেদ। 

১.২। কনক ধরাধর তলা সুদ্দর পয়োধর়ে নাগর 

৫1 মাহা--মধ্ো। হস্তার্পণ করিল। (আমার) মুখচন্ত্র স্বেদবিদ্দৃতে 

১২। পহিরাওল-__ পবাইল। পূর্ণ হল, কথা কচিতে কগম্বর গদ গদ হইল 

১৭-১৮। বিস্তাপতি কছে, এই প্রসঙ্গে ধনী রজ- ৩। আরে--সখী সত্বোধনে। আজে--. 

নীয় রঙ্গ ( ফেলিরহত্ত ) বলিতে তুলিল। আজিকায়। 



'গ্যাপতি । 

৪1 সহি- সর । চলএ-চলে। নহি-না। 

হেরিতহি- হেরিয়া । .হরলনি-_হরণ করিলেন। 

লাজে--লজ্জাকে। 

৩-৪। সখি, আজিকার কৌতুক কি কাহব। 

( আমার ) তম পুলকিত হুইল, চরণ চলে না, ভেরিয়া 

( আমার ) লজ্জা হরণ করিলেন । 

৫| হৃদয়-_হৃদয়ে। দএ-দয়া। পছ-প্রভ। 

ভএ হুইয়া। পরিরস্তন-. আলিঙ্গন । দেলাঁ_ 

দিলেন। 

৬। সসরু__-অস্ত হঈল, শিথিল হইল । কসনি- 

ডোর--কটি আঁটিবার ডোর, নীবিবন্ধ। টুটল__ 

ছিন্ন হঈল। দান_জানে। কেভন--কেমন। 

ভেলা- হইল । 

৫-৬। হৃদয়ে হৃদয় [দয়া, প্রত নির্দয় হইয়া দঢ় 

আলিঙ্গন দিলেন ( করিলেন )। ( আমার ) নীবিবন্ধ 

শিথিল হুইল, হার ছিন্ন হল, কফেজানে কেমন 

মন হইল। 

৭। বিহসি- ভাসিয়!। 

করিল। 

৮।| ভেলিভ-_হইলাম। 

বুধি- বুধ, পণ্ডিত, জ্ঞানী । 

৭-৮। যখন বধু ভাঁসিয়া, আমার মুখচন্দ্র দেখিয়া, 

অধর মধু পান করিল তখন আমার চৈতন্য হইল। 

কবি বিদ্তাপতি বুঝে, শ্রীশিবসিংহ রদ জানেন। 

এই পদ কবি হরিপতির ভণিতাযুক্তও পাওয়া 

গিয়াছে । 

বধু-বধু। কয়ল-__ 

সুধি-_সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। 

€&৭৯ 

(রাধার উক্তি) 

সীঝক বের! 

জমুনাক তীরা 
কদম্থেরি বন তরু তয়া ॥ ১। 

৩৫১ 

অঙ্কমি কানরা 

কি কহুব সমরা 

সোঝহি জুঝল সখি কুস্থমসরা! ॥ ২। 

মোহি ভেটল কাহ্গু | 

অনতএ কহিনী কহহ জন ॥ ৩। 

উর চির হরী 

করে কচ ধরী 

অধর পিবএ মুখ হেরী ॥ ৪। 

পুন পুম ভোরা 

পরস কুচ মোরা! 

নিধনে পাওল জনি কনয় কটোরা! ॥ ৫। 
অরে জুবতী 

দৌসরে মধুপ মধুরপতী ॥ ৬। 

তোরে অনুমানে 

বি্ভাপতি ভানে 

রাএ সিবসিংঘ লখিম! দেই রমানে ॥ ৭। 
রাগতরঙ্গিণী । 

রাঘবী বরাড়ী ছন্দা। ২৭ হইতে ৩* মাত্রা । 

১। সাঁঝক--সন্ধ্যার। বেরা বেলা । 

বন--উপবন। তরা--তলে। 

২। অস্কমি- অঞ্গে, ক্রোড়ে । কানরা-_কানাই; 

মিলনার্থে ও মধুর প্রয়োগে কানরা, কানরি এরূপ 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ধবলি সাঙলি আওরি আওরি। 

ফুকরি চলত কানরি ॥ 
নসির মামুদ ( পদকল্পতরু )। 

সমরা--তুলন1, সম। সোঝহি--সন্দুখ। 

১-২। সখি, সন্ধার সময়, যমুনা তীরে, উপবনে 

কাম্বতর তলে, কানাই আমাকে অস্কে করিয়া সম্গুখ 

মদন যুদ্ধ করিল, তাহার তুলনা কি কহিব! 

৩। অনতএ--অন্তাত্র।  কহিনী--কাহিনী, 

কথা। 



৩৫৭ 

কানাই আমাকে মিলিল ( আমার সহিত তাহার 
দেখা হইল ), ( এ) কথ! আর কোথাও বলিও না। 

৪। বক্ষের বসন হরণ করিয়া, করে কেশ ধরিয়া 

( আমার ) মুখ দেখিয়া অধর ( মধু) পান করিল। 

৫ | বার বার বিহ্বল হুইয়া৷ আমার কুচ স্পর্শ 

করিল, নির্ধন যেন সোনার বাটা পাইল। 

৬। বুঝসি__বুঝিয়াছিস্। 
ভূগুতি-_যুক্তি, কথা। 
মধুরপতি-_মথুরাপতি, মাধব। 

৭ | অনুমানে-_-বিবেচনা, সিদ্ধান্ত । 

রাজা । 

৬-৭। ওরে যুবতি, যুক্তি ( মর্শ কথা ) বুঝিতে 

পারিয়াছিস ? মাধব দ্বিতীয় ভ্রমর (তুলা )। তোর 

অনুমানে ( কথার অনুসারে ) বিদ্ভাপতি কহিতেছে। 

রায় শিবসিংহ লখিম| দেবীর বল্পভ | 

দোসরে__দ্বিতীয়। 

রাএ_ 

৪৮৩ 

(-সথীর উক্তি ) 

কহ কহ সখি নিকুপ্তী মন্দিরে 

আজু কি হোয়ল ধন্দ। 

চপলে ঝাপল জনি জলধর 

নীল উতপল চন্দ ॥ ২। 

ফণা মণিবর উগরে নিরখি 

শিখিনী আনত গেল। 

গুমের উপরে স্ুরতরজিণী 

কেবল তরল ভেল ॥ ৪। 

কি্কিণী কঙ্কণ কর কলরব 

নুপুর অধিক তাহে। 

স্বকাম নটনে তুরিজত্রিকন 

এঁসন কল শোছে ॥ ৬। 
নকর গোপন নিজ পরিজন 

হই বুঝি অনুমান । 

বিদ্ভাপতি। 

বিদ্ভাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারে 

কে নজান ইহ গান ॥ ৮। 

১। মন্দির_-ভবন। হোয়ল_-হইল। ধনা-_ 

সংশয়জনক ব্যাপার 

২। বিহ্যৎ (রাধার অঙ্গ ) যেন মেঘকে ( মাধ" 

বের অঙ্গ ) ঢাকিল, চন্দ্র (রাধার মুখ) নীল পদ্ম 

(মাধবের মুখ ) (ঢাকিল )। 

৩। ফণী (রাধার বেণী) মণিবর (মুক্রাতুল্য 

কুম্ুম ) উদগীরণ করিতেছে (বেণী হইতে কুসুম 

থসিয়! পড়িতেছে ), শিখিনী ( মাধবের চূড়া ) দেখিয়া 

অন্তর গেল। (বেণী আলুলায়িত হুইল )। 

৪। সুমের-_-পয়োধর । সুরতরানী__পয়োধর 

হার। কেবল--অত্যন্ত। তরল ভেল-স.তরঙ্গচঞ্চল 

হইল। 

৫ | তাহে- তাহাতে । 

৬। ন্ুকাম-_গুন্দর মদনের । নটনে-_নৃত্যে | 

তুরিজত্রিকছ-_-তৌধ্যত্রিক (গীত বাস্ত )। সকল-- 

কিন্কিনী ক্বণ নূপুর রব। শোহে--শোভা! পায়। 
৭। নিজ পরিজনের ( সথীর) নিকট গোপন 

করিও না, এই বুঝি অনুমান (তোমার বিচার )। 

৮। (এই চরণে বোধ হয় পাঠ বিকৃতি ঘটয়াছে)। 

বিস্তাপতি কৃত এই গান তাহার রুপায় কে না জানে? 

৫৮১ 

(রাধার উক্তি ) 

আজু মবু সরম ভরম রহ দুর । 
অপন মনোরথ সে পরিপূর ॥ ২। 

কি কহুব হে সখি কহইত হাস। 

সব বিপরীত ভেল আজ্কুক বিলাস ॥ ৪! 

জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ। 

উয়ল চারু ধরাধর রাজ ॥ ৬। 

মরকত দরপণ ছেরইত ছাম। 

উচ নীচ ন বুঝি পড়লে! সোই ঠাম ॥ ৮। 



বিদ্বাপতি | 

পুন অনুমানিয়ে নাগর কান । 
তকর বচনে ভেল সমধান ॥ ১%। 

নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই। 

লাজে রহলে! হিয়ে আনন গোই ॥ ১২। 

সোই রসিকবর কোরে অগোরি । 

আচরে শ্রমজল পোছল মোরি ॥ ১৪। 

মুছু মুছু বিজইত ঘুমল হাম । 

ভনই বিষ্ভাপতি রস অনুপাম ॥ ১৬। 

২। আপন মনোরথ--আপনার মনোবাঞ্চা। 

সে পরিপুর-_-সে ( মাধব ) পরিপূর্ণ করিল। 

৩। কহইত হাস-_কহিতে হাঁসি পায়। 

৪। আজিকার বিলাস (কেলি) সমস্ত বিপরীত 

হইল। 

৫1 জলধর--মাধবের অঙ্জ। উলটি-_উপ্টা- 

ঈয়া। 

৬। উয়ল-_উদয় হুইল। ধরাধর রাজ-- 

পয়োধর। 

৭-৮| মরকত দরপণ--মাধবের বক্ষঃস্থল। 

হেরইতে---দেখিতে । 

৯। অনুমানিয়ে-__মানাইল, চাটুবাকো সম্মত 

করাইল 

১০। তকর-_তাহার। সমাধান- সমাধা । 

১১। নিবাসে- বন্ধীশূন্ত । দেয়ল-_দিল। সে 

আবার বিবস্ত্রীকে ( আমাকে ) বস্ত্র দিল। 

১২। লজ্জায় (তাহার) হৃদয়ে মুখ গোপন 

করিয়া রহিলাম। 

১৩। কোরে অগোরি-_-কোলে আগলাইয়া ৷ 

১৪। অঞ্চলে আমার শ্রমজল মুছিল। 

১৫। (সে আমাকে ) মৃছ বীঞ্জন করিতে আমি 

নি্রিত হইলাম । 
১৬1 অগ্গুপাম--নিরুপম | 

পরনে 

৩৫৩ 

৫৮২ 

(রাধার উক্তি) 

কি কহব এ সখি কেলি বিলাসে। 

বিপরিত স্থুরত নাহ অভিলাঁসে ॥ ২। 

কুচজুগ চারু ধরাধর জানী। 

হর্দয় পরত তে পু দেল পানী ॥ ৪। 

মাতলি মনমর্থে দুর গেল লাজে। 

অবিরল কিচ্গিনি কক্কন বাজে ॥ ৬। 

ঘাম বিন্দু মুখ স্বন্দর জোতী । 

কনক কমল জনি ফরি গেলি মোতী ॥ ৮। 

কহহি ন পারিঅ পিয় মুখ ভাসা । 

সমুহ নিহারি দুহু মনে হাসা ॥ ১০। 

ভনই বিদ্ভাপতি রসময় বানী । 

নাগরি রম পিয় অভিমত জানী ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'ধি। 

সরসাসাবরী ছন্দ । 
»। নাহ--নাথ। 

৫| মাতাল মনমথে--মদনোন্মত্ত। | 

৮। ফড়ি -ফলিয়া। কনক কমলে যেন মুস্তগ 

ফালিয়া গেল। 

৯। প্রভুর মুখের কথা (তিনি যাহ! 

কহিলেন ) বলিতে পারি না। 

১০। চক্ষে চক্ষে মিলিতে দুই জনের মুখে হাসি 

( দেখা দিল)। 

১১-১২। বিষ্ভাপতি রসময় বাগী কহিতেছে, 

নাগরি, প্রিয়তমের অভিমত জানিয়া রমণ কর। 
তালপত্রের প্রথিতে ভণিতা৷ নাই, *বিস্তাপতেঃ” 

এই মাত্র আছে। মিথিলার প্রচলিত পদের ভণিতা 

উদ্ধৃত হইল। এই পদের রূপান্তর বঙ্গদেশে 
গ্রচলিত আছে। তাহাও প্রদত্ত হইল।-_ 

কি কছুব রে সথি কেলি বিলাস। 

বিপরীত স্থুরত নায়ক অভিলাষ ॥ 



মানারত নায়র দুরে রছ লাজ। 

অবিরত কিদ্ধিনী কষ্কন বাজ ॥ 

শুনইতে এ্ছন লহ লু ভাষ।, 

হু মুখ হেরইতে উপজল হাস ॥ 

শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি। 

কনক কমলে যৈছে ফুটি রছু মোভি ॥ 

কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি । 

ভাঙ্গি পড়ল জন পু দিল পাণি ॥ 

ভণয়ে বিস্তাপতি শুন বরনারি। 

. নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি ॥ 

৫৮৩ 

( সখীর উক্তি ) 

আকুল চিকুরে বেঢ়ল মুখ সোভ। 
রাহ করল সসিমগ্ডল লোভ ॥ ২। 

বড় অপুরুব ছুই চেতন মেলি। 

বিপরিত রতি কামিনি কর কেলি ॥ ৪। 

কুচ বিপরীত বিলহ্দিত হার । 

কনক কলস বম দূধক ধার ॥ ৬। 

পিন মুখ সুমুখি চুন্ঘ তেজি ওজ। 

চান্দ অধোমুখ পিবএ সরোজ ॥ ৮ 

কিস্কিনি রটিত নিতম্থিনি ছাজ । 

মদন মহারথ বাজন বাজ ॥ ১০। 

ফুজল চিকুর মাল ধর রঙগ। 

জনি জমুন! মিলু গঙ্গ তর ॥ ১২! 

বদন সোহাওন শ্রম জল বিন্দু। 

মদনে মৌতি লএ পুজল ইন্দু ॥ ১৪। 
নই বিষ্ভাপতি রসময় বানী । 

নাগরি রম পিঅ অভিমত জানী ॥ ৬। 
তালপত্রের পুখি। 

দ্রাবিণী আসাবরী ছনা। 

৬1 চেতন--চতুর | 

৭। ওজ-ছলনা, আপতি। 

বিগ্ভাপতি । 

১৪। বিস্তাপতিক্কত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থেও এই 

ভাব আছে ।--“সথে মুলদেব অদৈকা রাজপুত্রী 
দুরগমনপরিশ্রাত্ত। মতগজগামিনী মুক্তাফলৈঃ পুজিত- 
চন্্রমগুলমিব শ্রমজলবিন্দুভিরলংকতং মুখং দধানা 
পতযাঃ পশ্চাদগচ্ছন্তী ময়া দৃষ্ট! ৷” 

৫৮৪ 

(মাধবের উক্তি ) 

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল 

চাদে বেঢুল ঘনমালা । 

মণিময় কুগুল শ্রবণে ছুলিত ভেল 

ঘামে তিলক বহি গেলা ॥ ২। 

স্বন্দরি তুয় মুখ. মঙ্গলদাত| । 

রতি বিপরীত সমর যদি রাখবি 

কি করব হরি হর ধাতা ॥ ৪। 

কি্কিনী কিনি কিনি কস্কন কনকন 

ঘন ঘন নুপুর বাজে । 

রতিরণে মদন পরাভব মানল 

জয় জয় ডিম বাজে ॥ ৬। 

তিলে একু জঘন সঘন রব করইতে 
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ । 

বিষ্ভাপতি কৰি ও রস গায়ত 

যামুন মিলল গঙ্গ তরল ॥ ৮। 
১। চিকুর গলিত (মুক্ত হইয়া) মুখমণ্ডলে, 

মিলিত ( হইল ), মেঘমাল! ( কেশ) চন্ত্রকে (মুখকে) 

বেষ্টন করিল। 

২। চঞ্চল কুণডল কপোলে গমাওল-_গীত- 

চিন্তামণির পাঠ। 
৩-৪। ুঙ্গরি, তোর মুখ মঙ্জলদায়ক, বিপরীত 

রতি সমরে যদি তুই (আমায়) রক্ষা করিস্ 

(তাহা হইলে ) হরি হুর বিধাতা কি করিবে 

( তাহাদের কি প্রয়োজন )? 



বিগ্ভাপতি। 

আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলতকুণ্ডলং 

কিঞিন্ুষ্ট বিশেষকং তন্গতরৈঃ স্বেদাস্তসঃ শীকরৈঃ। 

তন্থ্যা বৎ স্ুরতাস্ততাস্ত নয়নং বক্তং রতিব্যত্যয়ে 

তত ত্বাং পাতু চিরাহ কিং হরিহরবন্ধা'দিভিরদের্বতৈঃ ॥ 

অমরুশতক। 

বিলুলিতা আলোল অলকাবলীশোভিত, চঞ্চল 

কুগুলধারী, অল্প অল্প ঘর্মববিন্দুতে কিঞ্চিৎ তিরোহিত 

তিলক, বিপরীত রতিতে হুরতান্তে ক্লান্ত নয়ন, তন্বীর 

মুখ তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুক, হরি হর ব্রঙ্গাদি 

দেবতার কি প্রয়োজন ! 

৭। এক তিল জঘন সঘন রব করিতে (মদনের ) 

সৈগ্ঠের ভজ হইল ] 

৮। বিগ্তাপতি কৰি এ রস গায় (যেন) যমুনায় 

(মাধবের অঙ্গে ) গঙ্গার তরঙ্গ (রাধার দেহ) মিলিল। 

৫৮৫ 

(রাধার উক্তি ) 

সখি হে কি কহব কিছু নহি ফরে। 
সপন কি পরতেক কহয় ন পারিয় 

কিয় নিয়র কিয় দূরে ॥ ২। 

তড়িত লতাতলে জলদ সমারল  « 

আতর স্থুরসরি ধারা । 

তরল তিমির শশি সূর গরাসল 
চৌদিশ খসি পড়, তারা ॥ ৪। 

অন্বর খসল ধরাধর উলটল 

ধরণী ডগমগ ডোলে। 

খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চর 

চঞ্চরিগণ কর রোলে ॥ ৬। 

প্রণয় পয়োধি জলে তন বাঁপল 

ঈ নহি যুগ অবসানে। 
কে বিপরীত কথা পতিয়াএত 

কৰি বিষ্ভাপতি ভানে ॥ ৮। 

৩৫৫ 

১। হে সখি, কি কহিব কিছু (বাক্য) ক্ষতি 

হয় না। 

২। সপন--স্বপন ৷ পরতেক-_প্রতাক্ষ ৷ 

নিকটে কি দুরে, স্বপ্ন কি প্রতাক্ষ, ( তাহ! ) কহিতে 

পারি না। পাঠাস্তর, অপন কি পরতয়-_ আপনার 

কি পরের। 

৩। সমারল-_সাজাইল। আঁতরে- অন্তরে, 

ভিতরে। বিছ্বাল্লতার তলে জলদ সাজাইল ( বিছবা- 

ল্লতা-_-রাধা; জলদ- _মাধব ), ভিতরে সুরসরিৎ ধার! 

(মুক্তাহার )। 

৪। তরল- _চঞ্চল। তিমির কেশ। নুর 

নুর্যয, সিন্দুর বিন্দু। তারা--মস্তকের পুষ্প। চঞ্চল 

(আন্দোলিত ) কেশ (রাধার মুখ) শশী (ও) 

( ললাটের ) 1সন্দুর বিন্দু গ্রাস করিল ( আচ্ছাদন 

করিল), চারিদিকে (মন্তকের মাল! ছি হইয়া ) 

কুস্থম খসিয়৷ পড়িল। 
৫। অন্বর-_ আকাশ, বস্ত্র। থসল'_খসিল, 

পড়িয়া গেল। ধরাধর-_-পয়োধর । উলটল-_উপ্টা- 

ইল। ধরণী-__নিতন্ব। 

৬। খরতর বেগে সমীরণ (নিশ্বাস ) সঞ্চরণ 

করিল, ভ্রমরিগণ (অলঙ্কার সমূহ) রব করিতে 

লাগিল। 

৭। প্রণয় পয়োধি জলে দেহ আচ্ছর হইল, 
(কিন্তু) ইহা! যুগের অবসান নহে । 

৮। কবি বিস্াপতি কহিতেছে, বিপরীত (অস- 

স্তব) কথ! কে বিশ্বাস করিবে? 

৫৮৬ 

(সথীর উক্তি) 

উদসল কুস্তল ভারা। 

মুরুতি সিঙ্গার লখিমি অবভারা ॥ ২। 

জতিশয় প্রেম বিকার! । 

কামিনি করতছি পুরুখ বেছার! ॥ &। 



৩৫৬ 

ডোলত মোতিম হার] । 

যামুন জল যৈসে দুধক ধারা ॥ ৬। 

কঙ্কন কিন্কিনি বাজে । 

জয় জয় ডিডিগিম মদন সমাজে ॥ ৮। 

রসিক শিরোমণি কান । 

কবিরঞ্জন রস গান ॥ ১০। 

পদকল্পতরু । 

৪। বেহারা-_ব্যবহার, আচরণ । 

১০। কাবরঞ্জন--বিদ্যাপতি । 

৫৮৭ 

( সথীর উক্ত ) 

কেস কুস্থুম ছিরিআএল ফূজি। 
তারাএ তিমির ছাড়ি হলু পুজি ॥ ২। 

হেরি পয়োধর মনসিজ মাধি। 

সন্তু অধোগতি ধএ সমাধি ॥ ৪&। 

বিপরিত রমন রমএ বরনারি । 

রতি রস লালসে মুগুধ মুরারি ॥ ৬। 

চুম্বনে করএ কলামতি কেলি। 

লোচন নাহ নিমিলিত হেরি ॥ ৮। 

ত৷ দুহু রূপ তাহি পরথাব। 

উদয় বান ছু জৈসন সভাব ॥ ১০। 
তালপত্ররের ও নেপালের পুখি। 

১। ছিরিআএল--ছড়ায়া পড়িল। ফজি-. 

খুলিয়া । 

১-২। কেশের কুসুম মুক্ত হয়া ছড়াইয়া 

পড়িল, (যেন) অন্ধকার পৃজ! সমাপন করিয়! তারা- 

পুজজ ত্যাগ করিল (পুজার পর যেরূপ নিশ্মাল্যের 

ফুল পড়িয়া! থাকে সেইরূপ অন্ধকার (কেপ) পৃজা 

সমাপন করিয়া নক্ষত্র (ফুল) ফেলিয়া দিল)। 

বিদ্ভাপতি। 

৩-৪। পয়োধর দেখিয়! মনসিজের আধি হয়, 

শল্তু সমাধি ধারণ করিয়া অধোগতি হইয়াছেন। 

৫-৬। নারীশ্রেষ্ঠ বিপরীত রমণ করিতেছে, 

সুরার রাতিরস লালসায় মুগ্ধ হইল। 

৭-৮। নাথের লোচন নিমীলিত দেখিয়া 

কলাবতী চুম্বন কেলি করিতেছে। 

ছুই জনের যেমন রূপ তেমনি প্রসঙ্গ, 

যেমন স্বভাব সেইরূপ মুল্য (ছুই জনে ছুই জনের 

অনুরূপ )। 

৯০১৬ | 

৫৮৮ 

( রাধার উক্ত) 

বসন হুরইতে লাজ দুর গেল। 

পিআক কলেবর অন্বর ভেল ॥ ২। 

অঞ্ঞোধে মুহে নিহারিএ দীব। 

মুল! কমল তমর মধু পীব ॥ &। 

মনমথ চাতক নহী লজাএ। 

বড় উনমতিআ অবসর পাএ ॥ ৬। 

সে সবে স্থুমরি মনন্থুকী লাজ । 

জত সবে বিপরিত তহি কর কাজ ॥ ৮। 

হৃদয়ক ধাধস ধসমস মোহি। 

আওর কহব কি কহিলী তোহি ॥ ১০। 
নেপালের পু খি। 

১-২। বস্ত্র হরণ করিতে লজ্জা দুরে গেল, 

প্রিরতমের কলেবর (আমার) বন্ত্র হইল। 

৩। অঞ্জোধে-স্উপুড়, নত। মুহে-_মুখে। 

নিহারিএ-নিরীক্ষণ করি।' দীব--দীপ। 

৪। মুদ্ধলা-_মুদ্রিত। 

৩-৪। নত মুখে প্রন্দীপ দেখিতে লাগিলাম, ভ্রমর 

মুদ্রিত কমলের মধু পান করিল। 



বিদ্যাপতি। 

৫-৬। মন্মথ (রূপ) চাতক লঙ্জা পাঁয় না, অবসর 

পাইয়৷ অত্যন্ত উন্মত্ত হইল। 

৭-৮। সে সকল (কথা) "্মরণ করিয়া মনে লজ্জা 

হয়, যত সব বিপরীত কাজ সে তাহাই করে। 

৯-১০। হৃদয়ের আকুলতায় আমার অন্তর কম্পিত 

হয়, তোকে বলিয়াছি, আর কি বলিব। 

৫৮৯ 

(সথীর উক্তি) 

ব্দন ঝপাবএ অলকক ভার । 

চাম্দমডল জনি মিলএ অন্ধার ॥ ২। 

লম্িত সোভএ হার বিলোল। 

মুদিত মনোভব খেল হিডোল ॥ ৪ 

পিঅতম অভিমত মনে অবধারি। 

রতি বিপরিত রতলি বর নারি ॥ ৬। 

মাল কিস্কিনি কর মধুরি বাজ। 

জনি জএতুর মনোভব রাজ ॥ ৮। 

রভসে নিহারি অধর মধু পীব। 

নাঞী কুস্ুমসর আকট জীব ॥ ১০। 
নেপালের পু-খি। 

১"২। অলকের ভারে মুখ ঢাকে, যেন চন্ত্রমগুলে 

অন্ধকার মিলিত হুয়। 

৩। সোভএ-_-শোভা পায়। 

৪1 মুদ্দিত-_আনন্দিত। হিডোল- হিন্দোল! । 

৩-৪। বিলোল হার লম্বিত হুইয়৷ শোভিত 

হইতেছে, আনন্দিত মদন (যেন) হিন্দোলা 

খেলিতেছে। 
৬। রূতলি-_অন্ুরক্ত হইল। 

৫-৬। প্রিয়তমের অভিমত মনে অবধারণ করিয়া 

নারীশ্রেষ্ঠ বিপরীত রতিতে অন্ুরক্ত হইল। 

৭-৮ | কিঙ্কিনী মাল! মধুর বাজিতে লাগিল, 
যেন মঙ্নরাজের জয়তূর্ধ্য (বাজিতেছে )। 

৩৫৭ 

১০। নাঞী--নম্রকরে। আকট--কঠিন। 

৯-১০। হর্ষপূর্ব্বক দেখিয়। অধরমধু পান করে, 

কুম্মুমশর কঠিন জীবকেও নম্র করে। 

৫০০ 

(সখীতে স্থীতে কথা) 

দেখ সখি রসিক যুগল রস রঙ্গ । 

অন্বরি বিনহি কিয়ে ঘন দামিনী 

রহত পরস্পর সঙ্গ ॥ ২। 

রাধা বদন মধুর মধু মাধব 

মুখ চষক ভরি রিবা । 

বিনতি সরোবর কমল ফুলল কিয়ে 

চন্দ্ররসে রত ভিজ ॥ দি। 

উরজ উতন্ক কুস্ত পরিহরি উর 

রাজত অদ্ভূত রীত। 

বিনহি ধর! কিয়ে কনক ধরাধর 

নমিত জলদ ভরে ভীত ॥ ৬। 

কুন্দ বদন কিয়ে মদন নিশিত শর 
বিশ্ব অধর পর লাগে। 

দাড়িম্য বিনহি বীজ দাড়িম্ব ফুল 

বেসাহত বল্লভ আগে ॥ ৮। 
গীত চিন্তামণি । 

১-২। সখি, রসিক যুগলের রঙ্গ দেখ, অম্বর 

(আকাশ ও বস্ত্র)বিহনে ঘন দামিনী কি পরস্পর 

একত্রে থাকে! 

৩। চষক-_পান পাত্র । রিঝ-_-আনন্দ। 

৩-৪। রাধার ব্দনের মধুর মধু মাধব (আপনার) 

মুখরূুপ পানপাত্র ভরিয়া. আনন্দপূর্রবক (পান 

করিতেছে)। বিনা সরোবরে কি কমল প্রশ্ফ,টিত 
হইল, চন্দ্রের রসে ভিজিয়া রহিল। 

€। উতন্ব-_উত্তূগ। 

৫-৬। তু পয়োধর কুস্ত উরন্থল ত্যাগ করিনা 
অদ্ভুত রীতিতে বিয়াজ করিতেছে; ধরার অবলঘ্বন 



৩৫৮ 

ত্যাগ করিয়া কনক ধরাধর কি জলদ ভরে ভীত 

হইয়া নমিত হইয়াছে (বিপরীত রতি বর্ণন1)। 

৮। বেসাহুত---বিক্রয় করে। 

৫৯১ 

(সথার উক্তি) 

গৌর দেহ স্থধারস হবদনি 
শ্যাম স্ৃন্দর নাহ রে। 

জলদ উপর তড়িত সঞ্চর 

সরূপ এসন আহ রে ॥ ২। 

পীঠি পর ঘন শ্যাম বেণী 

নিরখি এসন ভানরে । 

জনি অজর হাটক পাতি কর গহি 

লিখন লেখু পাঁচ বাণ রে ॥ ৪। 

খন ন থির রহু সঘন সঞ্চরু 

মণিক মেখল রাব রে। 

ময়ন রায় দোহাই কহ কহ 

জঘন রস গাব রে ॥ ৬। 

রয়নী বরু অবসান মানিয়ে 

কেলি নহ অবসান রে। 

রল্িক যছুপতি রমণি রাধা 

সিংহ ভূপতি ভান রে ॥ ৮। 
পদ কল্পতরু ৷ 

৯। নাহ-_নাথ। 

২। সঞ্চকরু--সঞ্চরণ করিতেছে । সরূপ-- 

আকার । এধ্সন--এইরূপ। আহ-_আহা। 

ভাণ-_প্রতিভাত হয়, মনে হয়। 

৪। আঞজর-_জরাশুন্ত, সুন্দর । হাটক-নুবর্ণ। 

পাতি--পত্র। গহি--গ্রহণ করিয়া। লিখন-. 

লেখা, রচনা । লেখু- _লিখিতেছে। 

৩-৪। পৃষ্ঠের উপর ঘনশ্তাম বেনী দেখিয়া এই- 

* বনপ মনে হয় যেন সুন্দর সুবর্ণ পত্র (পৃষ্ঠ) করে গ্রহণ 

৩। 

বিদ্ভাপতি। 

করিয়া পঞ্চবাণ কমর্প ( আত্মপরাজয় স্বীকার ত্বরূপ 

রচনা লিখিয়া দিতেছে । 

৫| খন_ক্ষণ। থির--স্থির। রহু--রহে। 

মণিক--মণির, মাঁণময়। মেখল-_মেখলা। রাব-- 

ধ্বনি। 

৬। ময়ন রায়-_মদন রাজ। দোহাই কহু 

কহ দোহা দোহাই কারতেছে (পরাজিত হইয়া 

আশ্রয়প্রার্থ হইয়াছে) জঘন রস গান কারতেছে। 

৭। বরং রঞ্জনী অবসান স্বীকার করে। 

৮। যছুপতি রাদক, রাধা রমণী (রসিক) 

সিংহ ভূপতি কাঁহতেছে। মিথিলার লোচন কৰি 

কর্তৃক সংগৃহীত রাগতরাঙ্গনা গ্রন্থে এই পদ প্রায় 

এই আকারে আছে । সে পাঠও উদ্ভুত হইল-_ 
গোর দেহ স্থঢার সুবধনি 

হ্তামনুন্দর নাহ। 

জান গলদ উপর তাঁলিত সঞ্চর 

রুপ এঁসন আহ ॥ 

পীঠি পরু ঘনস্তাম বেণী 

দেখ সন ভান। 

জন অঞ্জর হাটক পাট করেঁ গাহ 

লিখনি খু পচবান ॥ 

জঘন সঞ্চর খন নথির রহু 

ম!ণক মেখল রাব। 

জনি মদন রায় দোহায় দয় দয় 

জখন তন্থ জস গাব ॥ 

রমণি নহি অবসাদ মানয় 

রয়নি করু অবসান। 

ওজে রমণি রাধা রসিক যহছুপতি 

সিংহ ভূপতি ভান ॥ 

সিংহ ভূপতি--শিবসিংহ। 



বিদ্যাপতি। 

৫৯২ 

(সখীর উক্তি) 

রয়নি সমাপলি রহলিছ থোর। 

রমনি রমন রতি রস নহি ওর ॥ ২। 

নাগর নিরখি শুমুখি মুখ চূন্য। 

জনি সরসিজ মধু পিব বিধুবিদ্ব ॥ ৪। 

দু পরিরস্তণে পুলকিত দেহ । 

জনি অকুরল পুন দ্বুক সনেহ ॥ ৬। 

ধনি রসমগনী রসিক রসধাম। 

জনি বিলসই অভিনব রতিকাম ॥ ৮। 

কি কহব অপরূব দুক্তক সমাজ । 

দুয়ও দুহ্ুক কর অভিমত কাজ ॥ ১০। 

বিদ্ভাপতি কহ রস নহি অন্ত । 

ছ্টনমতি জুবতী কলাময় কন্ত ॥ ১২। 
মিথিলার পদ । 

১। সমাপল--সমাপ্ত হঈল। রহলিছ--রহিল। 

১-৯। রাত্রি শেষ হইল, অল্প ( অবশিষ্ট ) রহিল; 

রমণীরমণের রতি রসের সীম রহিল না। 

৩-৪। নাগর সুমুখীকে নিরীক্ষণ করিয়া মুখ চুম্বন 

করিল, যেন চন্দ্রীবন্ঘ সরসিজ মধু পান করিল। 

৬। অঁকুরল-_অস্কুরিত হইল। 
৫-৬। দুঢ় আলিঙ্গনে দেহ রোমাঞ্চিত ( হুইল ), 

যেন দুই জনের স্নেহ পুনব্বার অস্কুরিত ভষ্টল ( যেন 

আবার নূতন প্রেমোদগম হইল )। 

৭-৮। ধনী রসমগ্না (ও ) রসিক রসধাম, যেন 

অভিনব রৃতিকাম বিলাস করিতেছে। 

৯-১০। ছুই জনের মিলনের অপূর্ব ( কথ!) 

কি কহিব, ছুই জনে ছুই জনের অভিমত কাজ করিল। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহে, রসের অস্ত নাই, 

( কারণ ) যুবতী গুণবতী (ও ) কান্ত কলাময়। 

৫৯৩ 

(সর্থীর উক্তি ) 

হরি উর পর সৃতলি বাল! । 
কালিন্দি পুজল জৈসে চম্পক মালা ॥ ২। 
কানু ধয়ল ধনি ভূজ যুগ মাঝ । 

কমলে বেঢ়ল জৈসে মধুকর সাজ ॥ ৪। 

রতি রস অলসে দুলু তনু ভোরি। 

ভেদ"রহুল কিএ সাম কিসোরি ॥ ৬। 

কহ কবিশেখর দু গুন জানি। 

দুন্ত ছুন্ত মিলল দুন্ত মন মানি ॥ ৮। 

কীর্তনানন্দ। 

৫৯৪ 

(রাধার উক্তি) 

তরুঅর বলি ধর ডারে জাতি। 

সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভীতি ॥ ২। 

মঞ্চে নীন্দে নিন্দারুধি করঞ্চো! কাহ। 

সগরি রয়নি কাহ্ু, কেলি চাহ ॥ | 

মালতি রস বিলসএ ভমর জান । 

তেহি ভাতি কর অধর পান ॥ ৬। 

কানন ফুলি গেল কুন্দ ফূল। 

মালতি মধু মধুকর পএ ভূল ॥ ৮। 

পরিঠবই সরস কবি কণ্টহার। 

মধুসুদন রাধা বন বিহার ॥ ১০ । 

নেপালের পু'খি। 

১। তরুঅর--তরুবর। বলি-__বল্লী। ডারে 

স-ফেলে। জাতি--চাপিয়া | 

১-২। তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়! 

ফেলে» হে সাথ» আমাকে সেইরূপ গাড় জালিঙ্গন 

কৰিল। 

৩-৪। আমি নিদ্রামগ্ন, কেমন করিয়া! নিদ্রা রোধ 

করিব? কানাই সারা রজনী কেলি চায়। 



৩৬৩ 

৫-৬। মালতীর রসে বিলাস করিতে ভ্রমর জানে, 

মেইরূপ আমার অধর পান করিল। 

৭-৮। কাননে কুন্দ ফুল ফুটিয়া গেল, মালতীর 

মধুতে মধুকরের তুল হয়। 
৯। পরিঠবই--প্রস্তাব করে। 

৯-১*। সরস কবিকহার যধুন্দন ও রাধার 

বনবিহার প্রস্তাব করে (কহে )। 

৫৯৫ 

। সখীর উক্তি ) 

দুহুক সংজুত চিকুর ফজল । 
দুহুক দুহু বলাবল বৃঝল ॥ ২। 

দুহুক অধর দশন লাগল । 

ছু₹ুক মদন চৌগুন জাগল ॥ ৪। 
দুঅও অধর করএ পান। 

দুহুক কণ্ঠ আলিঙ্গন দান ॥ ৬। 

দুঅও কেলি সমে সমে ফেলী। 

স্থুরত স্থুখে বিভাবরি গেলী ॥ ৮। 

দুঅও সঅন চেত ন চীর। 

দুঅও পিআাসল পীবএ নীর ॥ ১০ । 

ভনে বিষ্ভাপতি সংসঅ গেল। 

দুহুকে মদনে লিখন দেল ॥ ১২। 
তালপত্রের পু খি। 

১। সংস্কৃত- সাংযুক্ত। ফ্জল_মুক্ত হুইল। 

২। ছুস্ৃক--ছুই জনের। 

১-২। ছুই জনের সংযুক্ত চিকুর মুক্ত হইল, ছুই 

জনে ছুই জনের বলাবল বুঝিল। 
৩-৪। দুইজনের অধরে দশন লাগিল ( ঘশনের 

ক্ষতচিক হইল ), ছুই জনের মদন চতুগুণ জাগিল। 
৫-৬। উভয়ে অধর (মধু) পান করে, উভয়ে 

কণ্ঠে আলিঙ্গন দান করে। 

৭। সমে-ন্সম। ফেলী--ফলিল। রা 

বিদ্যাপতি । 

৭-৮। উভয়ের কেলি সমান সমান ফলিল, সুরত 
সুখে বিভাবরী গেল। 

৯। সঅন--শয়ন, শব্যা। 

সামলান। 

১০। পিআসল-_পিপাসিত। পীবএ__পান করে। 

৯-১৪। উভয়ে শয্যায় বস্ত্র সাবধান করে না, 

উভয় পিপাসিত, জল পান করিতেছে । 

১২1 লিখন- জয়পত্র। 

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে সংশয় গেল, মদন 

ছুইজনকে জয়পত্র দিল (স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিয়! 

তাহাদিগকে জয়পত্র লিখিয়! দিল )। 

৫৯৬ 

(সথীর উক্ত ) 

ভরি নায়র কোর । 

বিলসই রাহী স্থখক নহি ওর ॥ ২। 

ধনি রঙ্গিনি রাহা । 

বিলসই হরি সঞ্জে রস অবগাহী ॥ ৪। 

হরি মানস সাধ । 

বিলসই শ্যাম পরাজিত রাধা ॥ ৬। 

হরি স্ন্দর মুখে । 

তান্ধুল দেই চুম্বই নিজ সুখে ॥ ৮। 

ধনি রঙ্গিনি ভোর। 

ভুলল গরবে কাহু, করি কোর ॥ ১০। 

হুহু ছুহু গুনগায়। 

একই মুরলি রন্ধে, দুহু সে বজায় ॥ ১২। 

কেহো কহ মুদু ভাষ। 

নাগরি পরশে অবস গীতবাস ॥ ১৪। 

কেছে!. কাটি লয় বেনু। 

রাস রসে জাজু ভূলল কাহু, ॥ ১৬। 



বি্ভাপতি । 

বিষ্ভাপন্ঠি কবি ভাস । 

কহতহি হেরত গোবিন্দ দাস ॥ ১৮। 
কীর্তনানন্দ ও পদকল্পতরু ৷ 

৪1 অবগাী--অবণাহন করিয়া । 

৫€। সাধা--সাধ। 

৫৯৭ 

/সব্ীর উক্তি) 

নিন্দে নিন্দায়লি বাল! । 

নিশি বাসর জাগইত ভৈ গেল দুবলা ॥ ২॥ 
তড়িত লতাবলি রামা । 

রতিরণ ছরমে ভরমে ভেল শামা ॥ ৪। 

অলসহি অঙ্গ অধীর । 

সন্বরণ নহি করে পীতম চীর ॥ ৬। 

মন সিধি সাধলি রাধা । 

আওল অলখিতে ন পড়লি বাঁধা ॥ ৮। 

কহ কবিশেখক বা 

ধরম সরম লাগি ও রস নিভায় ॥ ১০ ॥ 
পদকল্পতর | 

৫৯৮ 

( সণার উক্ত্রি) 

দু মুখ নুন্দর কি দেব উপাম। 

কুবলয় চাদ মিলল একঠাম ॥ ২। 

সামর নাগর নাগরি গোরি । 

নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি ॥ ৪। 

নিবিড় আলিঙ্গন পিরীতি রসাল। 

কনকলত জৈসে বেঢ়ুল তমাল ॥ ৬। 

রাহী পয়োধরে প্রিয় কর সাজ । 

কুবলয় শস্ভু পুজল কারা ॥ ৮ 

৪৬ 

৩৬১ 

কবিশেখর কহ নয়ন ভুলাসে। 

নব ঘনে থির বিজ্ুরি পরগাসে ॥ ১০। 
৪1 জোরি-_জোড়া। 

৭-৮। রাইর পয়োধরে প্রিয়তমের হস্ত শোভা 

পাইল, ( ষেন ) কামরাজ কুবলয় দ্বারা শস্তুর পৃ্তা 

করিল, 
৯। ভলাসে-_ উল্লসিত তয় । 

৫৯৭ 

/ রাধার উক্ত ) 

সামর পুরুস! মধু ঘর পান্তন 

রঙ্গে বিভাবরি গেলী । 

কাঁচা সিরিফল নখ মুতি লওলহ্ি 

কেস্থ পথুরিয়! ভেলী ॥ ২। 

সে পিআ দএ গেল কেন্থ পখুরিআ 

ধরয় ন পারল মোৌঞ্ে রে ॥৩। 

স্সি নব ছন্দে অন্বরীগক আকুর 

ধঞল মৌঞ্ে আচরে গোই ॥ 

কাঞ্জরে কার সখীজন লোচন 

দীঠিভ্ছ মলিন জন্মু হোই ॥ ৫। 

নুতন নেহ সসারক সীমা 

উপচিত কইসনি চোরা : 

ব্যাধ কুস্থম সর সঞ্চেো! বিঘটাউলি 

রঙ্গ কুরঙ্গিনি মোরা ॥ ৭। 

চারি ভাবে হমে ভরমলি অছলাহ 

সমদি ন ভেলে মোহি সেবা । 

কাহ্ু রূপ সিরি সিবসিংহ আএল 

কাব অভিনব জঅদেবা ॥ ৯। 

তালপত্রের পু'খি। 

১। সামর- শ্রামবর্ণ। পুরসা- পুরুষ । 

পাছন--অতিথি। 



৩৬২ বিস্তাপত়ি ৷ 

২। কাচা-_কা5। সিরিফল-_শ্রীফল। 

মুতি-_সুষ্তি। লওলফি-_লাগাইলেন, দিলেন। 
কেন্ু-_কিংশুক ফুলের বর্ণ, লোহিত বর্ণ। পথুরিয়া-_ 

ছোট পুঙ্করিনী, ডোবা । 

১-২। শ্টামবর্ণ পুরুষ আমার ঘরে অতিথি, 

বিভাবরী রঙ্গে গেল। কাচা শ্রীফলে ( পয়োধবে ) 

নখমূর্তি দিলেন, কিংগুক ফুলের বর্ণের ছোট পুষ্করিণী 
( নখক্ষত চিহ্ন কধিরে পূর্ণ হওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত 

বর্ণ পুধরিণীর ন্যায় ) হইল। 

৩। সেই প্রিয়তম কিংশুক বর্ণ পুষ্রিনী দিয়! 

গেল, আমি ধারণ করিতে পারিলাম না । 

৪। ছন্দে--ছাঁদে, অনুরূপ । 

«| কার--কৃষ্কবর্ণ কর। 

৪-৫। নবশশী তুল্য অন্রাগের অস্কুর ( নথ চিহ্ন) 

আমি অঞ্চলে গোপন করিয়৷ রাখিলাম। সখীজন, 

কজ্জলে চক্ষু কৃষ্বর্ণ কর, দৃষ্টি না মলিন হয়। 
৬। উপচিত-_বর্ধিত। চোরী-_গোপন। 

৭। বিঘটাউলি-_মন্গ ঘটাইল, নষ্ট করিয়া! দিল। 

৬-৭। নূতন প্রেম বার্ধত হইলে লংসারের সীমা 

(সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ ), কেমন করিয়। গোপন হইবে? 

দন রূী ব্যাধ কর্তৃক কুরঙ্গিণী রূপিনী আমার রঙ্গ নষ্ট 

হুইল (মদনের উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া 
পড়িয়াছিলাম, সেট কারণে আনন্দ উপভোগ করিতে 
পারি নাই )। 

৮1 চারি ভাব-_স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, শ্বরভঙগ, 

এই চারি সাত্বিক ভাব। ভরমলি__ ভ্রমযুক্তা | 
অছলাহ-_ছিলাম ।! সমর্দি--সম্পূর্ণ। সেবা 

সৎকার, আতিথ্য। 

৮-৯। চারি ভাবে আমি ভ্রমধুক্তা ছিলাম, 
আমার (ছারা ) সম্পূর্ণ আতিথ্য সৎকার হয় নাই। 

কুফ্রূপ ( গ্ামবর্ণ এবং কৃষ্ণ তুল্য) শ্রী শিবসিংহ দেব 

আসিম়্াছেন, কবি অভিনব জয়দেব ( কহিতেছে )। 

অগ্িনয জয়াদেষ- _বিভ্ভাপতি । 
আহার 

বসস্ত । 

হ১৪৩ 

( কবির উক্তি ) 

মাঘ মাস দিরি পঞ্চমি গজাইলি 

নবএ মাস পঞ্চম রুমাই। 

অতি ঘন পীড়া ছুখ বড় পাওল। 

বনসপতী ভেলি ধাই ছে ॥ ২। 

স্বভখন বের! স্থকলপখ হে 

দিনকর উদ্দিত সমাই । 

সোরহ সঁপুনে বতিস লখনে 

জনম লেল রিতুরাই হে ॥ ৪ । 

নাচএ জুবতিগণ হরধিত 

জনম লেল বাল মধাই হে। 

মধুর মহারস মঙ্গল গাবএ 

মানিনি মান উডার হে ॥ ৬। 

বহু মলয়ানিল ওত উচিত হে 

নব ঘন 5উ উজিয়ার! । 

মাধবি ফুল ভল গজমুকুতা৷ তুল 
তে দেল বন্দ নেবারা ॥ ৮। 

পীঅরি পাঁড়রি মুমরি গাৰ এ 

কাহরকার ধথ হর | 

নাগেসর কলি সংখধুনি পুর 

তকর তাল সমতৃলা ॥ ১০। 

মধু লএ মধুকরে বালক দয় হলু 

কমল পখুরিয়া ঝুলাই। 

পৌশনাল তোরি করি ছুত বাঁধল 

কেন্তু কইলি বঘনাহী ॥ ১২1 

নব নব পল্লব মেজ ওছাওল 

সির হু 'কদদ্ছেবি মাল! 



বিদ্যাপতি । 

বৈসলি ভমরী হয় উদগারএ 
চক! চন্দ নিষ্থার! ১৪ ॥। 

কনএ কেস্তুআ৷ সৃতি পত্র লিখিএ হলু 

রাসি নছত্র কএ লোলা ৷ 

কোকিল গণিত গুণিত ভল জানএ 

রিতু বসন্ত নাম থোলা ॥ ১৬। 

বাল বসন্ত তরুণ ভএ ধাওল 

বঢ়এ সকল সংসারা ॥ ১৭। 

দখিন পবন ঘন আঙ্গ উগার এ 

কিসলয় কুম্থম পরাগে । 

স্থললিত হার মজরি ঘন কজ্জল 

অখিতৌ অগ্ন লাগে ॥ ১৯। 

নব বসস্ত রিতু অনুসর জৌবতি 
বিষ্ভাপতি কবি গায়া । 

রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন 

সকল কলা মন ভায়া ॥ ২১। 

রাগতরজিণী। 

বসন্ত ছন্দ। ২৫ হইতে ৩* মাত্রা । 

১-২। এই পদে গাজাইলি ও রআই শবের 

অর্থ করিতে পারা গেল না। পদের মম্্ার্থ মাঘ মাসে 

শ্রীপঞ্চমী দিনে বসস্তের জন্ম হুইল। বনস্পতী 

(স্ত্রীলিঙ্গে ) ধাত্রী হইল। প্রসবকালে অত্যন্ত হুঃখ 

ও পীড়া হইয়াছিল। 

৩। সুভখন-_শুতক্ষণ। ন্ুকলপথ-_-গুরুপক্ষ । 

মমাই_সময়। 

৪।| সোরহ- _যোড়শ। 

রিতুরাই-_ খতুয়াজ। 
৩-৪। গুরুপক্ষে, গুভন্ষণে, ছুধোদয় সময়ে 

যোড়শাঙ্গ সম্পূর্ণ, বত্রিশ লক্ষণযুক্ত খতুয়াজ জন্ম গ্রহণ 
করিল। 

৫1 বাল-_-শিগু। মধাই-্মাধব, বসস্ত। 
৬। উডার-সউড়িয়! গেল, সমাপ্ত হটল। 

সপুনে--সম্পূর্ণ। 

৩৬৩ 

৫-৬। যুৰতীগণ হয়ধিত হইয়া! নৃত্য করিতে 

লাগিল, শিশু বসন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মধুর 

মহারসযুক্ত মাঙ্জলিক গীত গান করিতে লাগিল, 

মাঁনিনীর মান উড়িয়া! গেল ( ভঙ্গ হইল )। 

৭। ওত-_অন্তব্যাপী। ভউ-_হইল। 

৮। নেবারা--নীবার। 

৭-৮। সময়োচিত অন্তর্বযাপী মলয়ানিল বছিল, 

নব ঘন উজ্জ্বল হইল। মাধবী ফুল উত্তম গজমুক্তা 

তুল্য হইল, তাহাতে নীবার বীধিয়! দিল। 
৯। পীঅরি--পান করিয়।। পাঁড়রি--পাটলী 

পুষ্প। মহুঅরি---মধুকরী। কাহুরকার--তৃর্য্যবাহক। 

১০। সংপ--শক্গ। তকর- তাহার। 

৯-১০। মধুকরী পাটলী পুম্পের মধু পান করিয়া 

গান করিতে লাগিল, ধুতূর! তৃ্যনাদ করিল। নাগে- 

শ্বর কলি শঙ্খ ধ্বনি করিল, তাহাতে তাল তুল্য হইল। 
১১। পখুরিয়।-পু্ষারিণী। 

১১) পৌজনাল-__পদ্মনাল। কেন্ছু-_কেশর 
পুষ্প। বধনাহী-_ব্যাগ্রনখ, শিশুর অমঙ্গল নিবারণার্থ 

ব্যবহৃত হয়। 

১১-১২। মধুকর মধু লইয়া বালককে দ্দিল, 
পুঙ্ধরিণী হইতে কমল লইয়! ফুলাইয়া দিল। পল্মনাল 

ভাঙ্গিয়৷ তাহার হ্ুতা দিয়! ( পদ্ম) বাঁধিল/ কেশর 
কুম্থুমের ব্যাগ্রনখ হইল। 

ওছাওল-_বিছাইয়৷ দিল। 

১৪। বৈসলি ভ্রমরি হর উদগারএ-_ইহার অর্থ 

হইল না। চক্ক।---গোলাকার। 

১৩-১৪। নূতন পল্পব বিছানায় বিছাইল, মন্তকে 

কদঘ্বের মালা দিল। (বালক) গোলাকার চক্র 

দেখিতে লাগিল। ৃ 
১৫-১৬। রাশি নক্ষত্র স্থির করিয়া! কনকবর্ণ 

কেশর পত্রে লিখিল। কোকিল গণিত শাস্ত্র ভাল 

গণিতে জানে, খতু বসন্ত নাম রাখিল। 

১৭। বালক বসন্ত তরুণ হইয়৷ ধাবিত হুইল, 

সকল সংসারে বাড়িতে লাগিল। 

১৩। 



৩৬৪ 

১৮-১৯। দক্ষিণ পবন কিসলয় ও কুনুম পরাগ 

বহন করিয়া অঙ্গে মাথাইয়৷ দিল, মঞ্জরীর স্থুললিত 

হার হুইল, ঘ্ধন কজ্জল লয়! চক্ষে অঞ্জন দিল । 

২০-২১। বিস্তাপতি কাবি গান করিল, হে যুবতি, 

নব বসস্ত খতু অনুসরণ কর। রাজা শিবসিংহ রূপ- 

নারায়ণের মনে সকল কলা শোভ! পায়। 

₹১৬১ 

( সথীতে সথীতে কথা ) 

নাচন্ছু রে তরুনি তেজনু লাজ । 

আএল বসন্ত রিত বণিক রাজ ॥ ২ 

হস্তিনি চিত্রিনি পছুমিনি নারি । 

গোরি সামরি এক বুটি বারি ॥ ৪। 

বিবিধ ভাঁতি কএলক্ছি সিঙ্গার । 

পরিহন পটোর গিম ঝুল হার ॥ ৬। 

কেউ অগর চন্দন ঘসি ভর কটোর। 

ককরনু খোএঞীছা কপুরু তর্বোর ॥ ৮। 

কেও কুস্কুম মরদাব আগ। 
ককরহছু মোতিআ! ভল ছাজ মাগ ॥ ১০। 

নেপালের পৃ থি। 

১-২। তরুণি, লজ্জা ত্যাগ কর, নৃত্য কর। 

ব্ণিকরাজ বসন্ত খড় আসিল। 

৪। বারি--বালা। 

৩-৪। হস্তিনী, চিত্রাণী, পদ্মিনী নারী, গৌরী, 

শ্যামাঙ্গিনী, বৃদ্ধা, বালিক! সকলে একরূপ ( বসস্ত 

আগমনে সকলে আনন্দিত হুয়)। 

৬। পটোর--পট্টবন্জ্, রেশমের সাড়ী। গিম- 

শ্রীবা। 

৫-৬। বিবিধ প্রকার শুঙগার করিয়াছে, পরিধানে 

পটটবন্তর, গ্রাবায় হাঁর ঝুলিতেছে । 

৮1 ককরছু--কাহারও । খোঞীছ!--কৌচড়। 

কপুরু--কপূর্র। তবৌর--তাহুল। 

বিদ্যাপতি। 

৭-৮। কেহ অগুরু চন্দন ঘসিয়া বাটাতে 

ভর্িতেছে, কাহারও কৌচোড়ে (অঞ্চলে) কপূর 
তাখুল। 

৯। মরদাব--মর্দীন করিতেছে। 

১০। ছাজ-_সাজ। 

৯-১০। কেহ অঙ্গে কুস্কুম মদ্দন করিতেছে, 

কাহারও ভাল মুক্তাসাজ চাই। 

৬০২ 

( সখীর উক্ত ) 

মলয়ানিলে সাহর ডার ডোল। 

কল কোকিল রবে মঅন বোল ॥ ২। 

হেমন্ত হরন্ত। দ্রভুক মান। 

ভমি ভমর করএ মকরন্দ পাঁন ॥ ৪। 

রঙ্গ লাগএ রিতু বসন্ত । 

সানন্দিত তরুণী অবরু কন্ত ॥ ৬। 

সারঙ্গিনি কউত্তুকে কাম কেলি। 

মাধব নাগরি জন মেলি মেলি ॥ ৮। 
তালপত্রের পু-খি। 

১। সাহর--সহকার । 

১-২। মলয়ানিলে সহ্কার শাখা ছুলিতেছে, 

কোকিল কলরবে মদনের ভাষ! বলিতেছে। 

৩-৪। হেমস্ত উভয়ের (কোকিলের ও বসন্তের) 

গৌরব হরণ করিয়াছিল, ভ্রমর ঘুরিয়া মধু পান 

করিতেছে। 

৫। রহ রঙ্গ । 

৬। অবরু--আর। 

৫-৬। বসস্ত ধড়তে রজ লাগে (প্রমোদ হয় )। 

তরুণী এবং কান্ত সানদ্দিত। 

৭-৮। সারঙ্জিণী (মৃগী) কৌতুকে কামকেলি 

করিতেছে, মাধব নাগরীদিগের সহিত মিলিত 

হইতেছে। 



বিচ্ভাপতি। 

১৩৩) 

€ সখীর উক্ত) 

চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত । 

জহা কুন্দ কুস্থম কেতকি হসম্ত ॥ ২। 

জহ। চন্দা নিরমল ভমর কার । 

রয়নি উজ্াগরি দিন অন্ধার ॥ ৪। 

মুণডুধলি মানিনি করএ মান। 

পরিপন্ভিহি পেখএ পঞ্চবান ॥& ৬। 

ভনই সরস কৰি ক্হার। 

মধুসৃদন রাধা বন বিহার ॥৮। 

তালপত্রের পু খি। 

১-২। চল বসপ্ত খতু দেখিতে যাই, যেখানে 

কুন্দ কুনুম কেতকা হাসিতেছে। 

যেখানে চন্দ্র নির্মল, 

রজনী উজ্জল, দিন অন্ধকার। 

৬। পরিপস্তিহ-_ -শক্র। 

৫-৬। মুগ্ধা মানিনী মান করিতেছে, শক্র মদন 

( তাই ) দেখিতেছে। 

৭-৮। সরস কবি কগহার (বিস্তাপতি ) 

কহিতেছে, মধুস্দন (ও ) রাধা বনবিহার করিতে- 

ছেন। 

৩-৪। ভ্রমর কালো, 

৬৬৪ 

(সথীর উক্তি) 

আএল খতুপতি রাজ বসম্ত। 

ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ ॥ ২। 

দিনকর কিরণ ভেল পয় গণ্ড। 

কেশরকুস্থুম ধয়ল হেমদগু ॥ ৪। 

নৃপ আসন নব গীঠলপাত। 

কাঞ্চন কুস্থম ছত্র ধর মাথ ॥ ৬। 

৩৬৫ 

মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়। 
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ ৮। 

শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র । 

আন দ্বিজকুল পড়, আশীষমন্ত্র ॥ ১০। 

চন্দ্রাতপ উড়ে কুন্থুমপরাগ । 

মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ ১২। 

কুন্দবল্লা তরু ধরল নিশান । 

পাটল তৃণ অশোকদল বান ॥ ১৪। 

কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ । 

হেরি শিশির ঝভু আগে ছ্বেল ভঙ্গ ॥ ১৬। 

সৈন্য সাজল মধুমক্ষিককুল। 

শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল ॥ ১৮। 

উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ । 

নিজ নব দলে করু আসন দান ॥ ২০। 

নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার। 

বি্ভাপতি কহ সময়ক সার ॥ ২২। 

২। মাধবী পন্থ-_মাধবীর পথে ( সেই দিকে )। 

৩। পয়__অবায় শব, নানা অর্থব্যঞ্ক, স্থানে 

স্থানে কেবল মাত্রা পূরণে । পয়, পাব (পাওয়া) 

শব্ধ হতে উৎপন্ন । এ স্থলে অর্থ, হইতে । গণ্ড-_ 

অশ্বভুষণ। দ্বিনকর কিরণ হইতে অশ্বভৃষণ হুইল। 

পদকল্পতরু ও সকল সম্কলনে এই ছুই শব 'পয়- 

গণ্ড' হইয়। গিয়াছে, অথচ এ স্থলে হুর্যারশ্মির 

পৌগপ্ডাবস্থা কবি সহসা! কেন উল্লেখ করিবেন তাহা 

বুঝিতে পার! যায় না। পয় শবের মৈথিল আকার 

অনেকগুলি--পঅ, পএ, পৈ, পয়। পৈ গণ্ড লিখিলে 

কোন দোষ হয় না। এই মৈথিল অব্যয় শবের 

এ দেশে কখন চলন হয় নাই, অথচ হিন্দী ভাষায় 

এখনও সর্বদা ব্যবহৃত হয়। পৈ গণ্, পৈগঞ্জ, 

অর্থবোধের ক্লেশ, লিপিকরের চতুরতায় পৌগণ্ড-_- 

ইহাই শবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যেমন “উষসি, 
হইতে “ওশলী+ এবং “তুষসি' হইয়াছে ইহাও সেই 



৬৩৬৬ 

প্রকার। বসন্ত রাজার কনক দণ্ড হইতে আরম 

করিয়া সৈশ্ত পথ্যস্ত সমু্ধায় বণিত হইতেছে, কিন্ত 

রাজ! আমিলেন কিরূপে ? রাজোচিত বাহুনে, অর্থাৎ 
অশ্বারোহণে রাজা আসিলেন; দিনকরের কিরণ 

অশ্বভূষণ ন্বর্ূপ হইল, রাজ! যুদ্ধের স্জায় আসিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু শত্রু বিনা যুদ্ধেই ভঙ্গ দিল। 

৪। মদন মহীপতি কনক দণ্ডরুচি কেশর কুসুম 

বিকাশে । জয়দেব । (পুর্ব সন্কলনাদিতে উদ্ধ ত)। 
€ | পীঠল- _পাটলী। 

৬। কাঞ্চন কুন্থুম-_চম্পক। 

৭1 আত্র মুকুল শিরোপা ( কিরীটি ) হুইল। 

১*। দ্বিজকুল- পক্ষী (ত্রাহ্মণের সহিত তুলনায়)। 

১৩। বলী-_লত।। 

১৪। পাটল-_পারুল। পারুল তৃণ ও অশোক- 

দল বাণ হইল। মিলিত শিলীমুখ পাটলি পটলকৃত 

শ্মর তৃণ বিলাসে। জয়দেব। 

১৭। মধুমক্ষিক__মধুমক্ষিকার | 
১৮। শীত খতুর সকল সৈন্ত নির্মল করিল। 
১৯। উধারল--উদ্ধার পাইল । 

১৯-২*। (শীতের হস্ত হইতে ) উদ্ধার পাইয়! 

পল্প প্রাণ পাইল, আপনার নব পত্রে (বসন্তের সৈশ্ত 

সামস্তকে ) আপন দান করিল। 
২২। সময়ক সার--সময়ের সার (সারাংশ )। 

৬৬৫ 

( কৰির উক্তি ) 

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ 

নব নব বিকশিত ফুল। 

নবল বসস্ত নবল মলয়ানিল 

মাতল নব অলিকুল ॥ ২। 

বিহছরই নবল কিশোর । 

কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন শোভন, 

নব নব প্রেম বিভোর ॥ ৪। 

" বিদ্ভাপতি। 

নবল রসাল মুকুল মধু মাতি 
নবকোকিলকুল গায় । 

নবযুবতীগণ চিত উমতায়ই 
নবরসে কাননে ধায় ॥ ৬। 

নব যুবরাজ নবল নব নাগরী 

মিলয়ে নব নব ভাতি। 

নিতি নিতি এ্সন নব নব খেলন 

বিদ্ভাপতি মতি মাতি ॥ ৮। 

৩। বিহরই--বিহার করিতেছে। 

নৃতন ; নত্তল কিশোর-_নবযুবক। 

৬। উমতায়ই-_উন্ত্ত হইয়া, চঞ্চল হুইয়। 

৮। থখেলন-_খেলা, রসক্রীড়া। বিদ্তাপতির 

চিত্ত নিত্য নিত্য এইরূপ নূতন নুতন রস্রীড়া 
দেখিয়া মত্ত ( আনন্দিত ) হুয়। 

৬৬ 

(কবির উক্তি) 
মধুখতু মধুকর পাঁতি। 

মধুর কুশ্তম মধুমাতি ॥ ২। 

মধুর বন্দাবন মাঝ । 

মধুর মধুর রসরাজ ॥ ৪। 

মধুর যুবতীগণ সঙ্গ । 

মধুর মধুর রসরজ ॥ ৬। 

মধুর মাদল রসাল। 

মধুর মধুর করতাল ॥ ৮। 

মধুর নটন গতি ভঙ্গ । 
মধুর নটনী নটরঙ্গ ॥ ১০। 
মধুর মধুর রসগান। 

মধুর বিস্তাপতি ভাগ ॥ ১২। 
৭1 মাছল-_বাস্ধবিশেষ। 

৯-১০। নৃত্যের পদতজ ( পদক্ষেপ ) মধুর, নর্ভফ 

( এবং ) নর্তকীদিগের রঙ্গ মধুর । 

নত্বল-. 



বিদ্ভাপতি । 

৬৬৭ 

( সথীর উক্তি ) 

আএল বসম্ত সকল রসমগুল 

কুম্থম ভেল সানন্দ। 

ফুললি মল্লী ভূখল ভ্রেমরা 
গ্ীবি গেল মকরন্দ ॥ ২। 

ভাবিনি আবে কি করহ সমধানে। 

নহি নহি কএ পরিজন পরবোধনু। 

লখন দেখিয় আবে আনে ॥ ৪। 

নখ পদ কেস্ু পয়োধর পুজল 

পরতখ ভঞ গেল লোভে । 

স্থমের সিখর চটি উগল সসধর 

দহ দিস ভেল উজোতে ॥ ৬। 

বিন্ু কারনে কুগুডল কৈসে আকুল 

এহও জুগতি নহি ওহী । 

কুমকুমকের চোরি ভলি ফাউলি 

কাধ ন ভেলিএ পোছী ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি অরে বর জৌবতি 

এন পরতখ পঁচবানে । 

রাজ। সিবপসিংহ রূপ নরায়ণ 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ১০ । 

তালপত্দের পুখি। 

১-২। সকল রসভৃষিত বসম্ত আসিল, কুম্থুম 

আনন্দিত হইল। ফুল্প মল্লিকার মধু ক্ষুধিত ভ্রমর 

পান করিয়া! গেল। 
৩-৪। ভাবিনি, এখন কি সমাধান করিবে? 

নানা করিয়া পরিজনদধিগকে গ্রাবোধ দিতেছ, এখন 

অন্ত লক্ষণ দেখিতেছি। 

৫-৬। লথের রক্তরাগ দ্বারা পয়োধরের পূজ! 

হইয়াছে, (বাছা ) গুপ্ত (ছিল) (তাহা) প্রত্যক্ষ 
হইয্স! গেল! ভুমেরু শিখরে শশধর উদয় হইল, দশ 
দিক উজ্জল হইল। 

৩৬৭ 

৭-৮। বিনা কারণে কুস্তল কেমন করিয়া আকুল 

হুইল, এই যুক্তি ভাল নয়। কুস্থমের চুরী ভাল 
প্রকাশ পাইয়াছে, স্কন্ধ হইতে মোছ। হয় নাই । 

৯-১০। বিস্বাপতি কহিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, ইহ! 

প্রতাক্ষ পঞ্চবাঁপ। রাজ! সিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিম! 

দেবীর বল্লভ | 

৬৩৮ 

অভিনব কোমল স্থন্দর পাত। 
সবারে বনে জনি পরিহল রাত ॥ ২। 
মলয় পবন ডোলয় বহু ভাতি। 
অপনে কুম্থম রসে অপনে মাতি ॥ ৪। 

দেখি দেখি মাধব মনে উলসন্ত ৷ 

বিরিদাবন ভেল বেকত বসন্ত ॥ ৬। 

কোকিল বোলএ সাহর ভার। 

মদনে পাঁওল জগ নব অধিকার ॥ ৮। 

পাইক মধুকর কর মধু পান। 

ভমি ভমি জোহএ মানিনি জন মান ॥ ১০। 

দিসি দিসি সে ভমি বিপিন নিহারি। 

রাস বুঝায়ে মুদিত যুরারি ॥ ১২। 

ভনই বিষ্ভাপতি ই রস গাব। 

রাধা মাধব অভিনব ভাব ॥ ১৪। 

তালপত্বের পু'খি। 

অভিনব, কোমল, সুন্দর পত্র, সমস্ত 

বন যেন রাত্রিবসন পরিধান করিল। 

৩-৪। মলয় পবন নান! রূপে বহিতেছে, কুন্থম 

আপনার রসে আপাঁন মাতিয়াছে। 

৫-৬। দেখিয়া মাধবের মনৈ উল্লাস হুইল, 

বৃন্দাবনে বসস্ত ব্যক্ত হইল। 
৭। সাহুর--সহকার। 

৭-৮। সহকার শাখায় কোকিল ডাকিতেছে, মদন 

জগতে নৃতন অধিকার পাইয়্াছে। 
৯। পাইক--পাইয়া। 

১শহ | 



৩৬৮ 

৯-১০ | মধুকর মধু পাইয়া পান করিতেছে, 

ভরিয়া ভ্রমিয়! মানিনীর মান খুঁজিতেছে। 
১১-১২। দিকে দিকে ভ্রমিয়া, বিপিন দেখিয়া, 

মাধবকে রাস ( রাসের সময় আগত ) বুঝাইতেছে। 

১৩-১৪। বিস্তাপাত কছিতেছে, এই বস 

গাহিতেছি, রাধামাধবের অভিনব ভাব হইয়াছে । 

২৬৩০৯ 

( সথীতে সখীতে কথা ) 

লতা তরুমর মগ্ডপ জীতি। 

নিরমল শশধর ধবলিয় ভীতি ॥ ২। 

পঁউঅ নাল অইপন ভল ভেল। 

রাত পরীহন পল্লব দেল ॥ ৪। 

দেখহ মাইতে মনচিত লায়। 

বসম্ত বিবাহ বাননে থলি আয় ॥ ৬। 

মধুকর রমণী মঙ্গল গাব। 

ছুজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব ॥ ৮। 

করু মকরন্দ হথোদক নীর। 

বিধু বরিয়াতী ধার সমীর ॥ ১০। 
কনয় কেন্ছুয়া মুতি তোরণ তৃল। 
লাব৷ বিথরল বেলিক ফুল ॥ ১২। 

কে কুস্থম করু সী'ছুর দান। 

জউতুক পাওল মানিনি মান ॥ ১৮। 

খেলএ কউতুকে নব পচবান। 

বিষ্ভাপতি কৰি দু কয় ভাগ ॥ ১৬। 

অভিনব নাগর বুঝয় বসন্ত । 

মতি মহেশ রেনুক দেবি কন্ত ॥ ১৮। 
তালপত্রের পু'খি ও রাগ তরঙ্গিনী। 

কৌশিক ছন্দ। লক্ষণম্__ 
চতুষ্ষলগণা নাস্তত্ররংশিষ্ট ত্রিমাত্রকম্ 
অবশিষ্ট ছি মান্না পদার্ছে বত্র জায়তে। . 

রাগতরজিনী। 

বি্ভাপতি। 

১। তরুঅর--তরুবর। জীতি--এয় করিল। 
২। ভীতি-_ভিতি, দেয়াল। ধবলিয়-_-ধবল 

করিল, চুণকাম করিল। 

১-২। লতাতরুবর মণ্ডপকে জয় করিল; নির্াল 

শশধর ভি ধবল করিল ( জ্যোতনালোকে যেন চুণ 

ফিরাইয়া (দল )। 

৩। পঁউঅ-_নাঁল পদ্মনাল, মুণাল। অইপন 
_-আলিপন। ভল--ভাল, উত্তম। 

৪। পরীহণ-_পরিধান, বস্ত্। 

৩-৪। মুণালের উত্তম আপন হুইল, পল্লব 

নিশীথবস্ত্র ( পট্টবস্ত্র) দিল। 
৫ । মাইহে--রমলীগণ সখী । লায়_-দিয়! । 

৬। থলি--স্কলী। আয়__-আজ। 

€-৬| হে সখি, স্থিরচিত্তে দেখ, বন স্থলীতে 

আজ বসন্তের বিবাহ । 

৭। মধুকর রমণী-ভ্রমরী। মঙ্গল গাব- মঙ্গল 

গীত গাইতেছে। 

৮। ছুজবর- _দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, 

পঢ়াব_-পড়ায়। 

৭-৮। ভ্রমরীগণ হুলুধবনি দিতেছে, পুরোছিত 

কোকিল মন্ত্র পড়াইতেছে। ভ্রমরগায়করাসগোষ্ট্যাং। 

পুরোহিত । 

৯। হথোদক-_হস্তোদক । 

বরিয়াতী-_বরযাত্রী । 

মকরন্দ হস্তোদক নীর করিল। চক্র 

বরযাত্রী (হুয়া ) ধীর সমীরণে (আরোহণ করিয়া 

আসিল। 

১১) কেনুয়া-_কিংশুক | মুতি- মুধ্তি। 

১২। লাবা_-খই, লাজ। বিথরল- বিস্তার 

করিল, ছড়াইল। বেলিক-_বেলের মল্লিকার। 

১১-১২। স্থুবর্ণবর্ণ কিংগুক পুষ্পের মূর্তি তোরণ- 

তুল্য হইল, বেলফুল লাজ ছড়াইল। 

১৩। কেগু--কিংশুক, পলাশ। 

১৬ 

৯-১০ | 



বিস্যাপতি। 

১২-১৪। কিংগুক ফুল সিন্দুর দান করিল, 

মানিনীর মান যৌতুক পাইল। 

১৫। পচবান--পঞ্চবাণ, কন্দর্প। নবীন (নূতন) 

কনর্প কৌতুকে খেলিতে লাগিল। খেলয় কউতুকে 
--পাঠীস্তর, কেলী কুতৃহল। 

কয করিয়া । 

১৮। মাত- মন্ত্রী। মহেম্বর নামক শিবসিংহের 

মন্ত্রী ছিলেন। 

১৬-১৮। বিগ্যাপতি কবি দৃঢ় করিয়৷ কহে, রেণুকা 

দেবীর কাস্ত মন্ত্রী মহেম্বর অভিনব নাগর বসস্তকে 
বুঝান। 

১৭-১৮। পাঠাস্তর-__ 

রাজা রূপ নরাএন জান। 

বাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ 

১৬। 

৬১৩ 

( কবির উক্তি) 

বাজত দ্বিগি দ্রিগি ধোত্রিম দ্রিমিয়া | 

নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি 

করে করু তাল প্রবন্ধাক' ধ্বনিয়া ॥ ২। 

ডম মগ ডল্ষ ডিমিকি ডিমি মাদল। 

রুণু ঝনু মঞ্জীর বোল । 

কিস্কিণী রণরণি বলয়া কন কনি। 

নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥ ৪। 
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরম গুল, 

সারিগমপধ নিসা বহুবিধ ভাব। 

ঘেটিতা৷ ঘেটিতা৷ ঘেনি মৃদ্জ গরজনি, 

চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব ॥ ৬। 

শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরিযুত, 
মালতি মাল বিথারল মোতি। 

সময় বসম্ত রাস রস বর্ণনে 

বিস্ভাপতিমতি ক্ষোভিত হোতি ॥ ৮। 
৪৭ 

৩৬৯ 

১। নটতি- নৃত্য করিতেছে। 

২। মাতি-_মাতিয়া । করে করু তাল গ্রবন্ধক 

ধ্বনিয়া_-করতালি দ্বার! তাল ব্যঞ্ক ধ্বনি করিতেছে। 

৩। ডাক- বাস্তযস্ত্রবশেষ । মাদল-_বাস্তন্ত 

বিশেষ। 

৪। নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল-_নৃত্যগীতে 
অত্যন্ত উচ্চরবে গীত বাছ্ ( হইতে লাগিল )। 

বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিন্কিণীনাঞ্চ যোধিতাং । 
সপ্রিয়াণামভূচ্ছবস্তমূলে! রাসমগুলে ॥ 

শ্রীমস্তাগব ত, ১০ স্বন্ধ, ব্রয়ন্তিংশ অধ্যায় । 
গোপীপরিবুতো! রাত্রিং শরচ্চজ্মমনোরমাম্ । 

মানয়ামাস গোবিনে। রাসারস্তরসোতন্ুকঃ ॥ 

বিষুপুরাণ পঞ্চমাংশ ১৩শ অধ্যায়। 

€ | রবাব__সারিঙ্গীর গায় এক প্রকার বাস্ত- 

হন্ত্র। সরমগ্ডল, স্বরমণ্ডলিকা__-এক জাতীয় বীণ!। 

৬। গরজনি- গর্জন । 

৭-৮। (নৃত্যগীতের ) শ্রমভরে কবরী সমূহ মুক্ত 

হইয়া ভুলিতে ( লাগিল ), মালতী মাল! ( ছিন্ন হইয়া!) 
মুক্তা ছড়াইল (মালতী কুসুম মুস্তাতুল্য প্রতীয়মান 

হুইল)। বসন্ত সময়ের রাসরস বর্ণনে বিস্তাপতির 
চিত্ত ক্ষুব্ধ ( বর্ণন! যথাযথ ন| হওয়ায় ) হুইতেছে। 

৬১১ 

(কবির উক্তি) 

খতুপতি রাতি রসিক বররাজ। 

রসময় রাস রভস রসমাব ॥ ২। 

রসবতি রমণীরতন ধনি রাহি । 

রাস রসিক সহ রস অবগাহি ॥ ঘ। 

রঙ্গিনিগণ সব রঙ্গহি নটই। 

রণরণি কক্কণ কিন্কিণি রটই ॥ ৬। 

রছি রহি রাগ রচয় রসবস্ত | 

রতিরত রাগিণী রমণ বসন্ত ॥ ৮। 



৩৭৩ 

রটতি রবাব মহতিক পিনাশ। 

রাধারমণ করু মুরলি বিলাস ॥ ১০। 
রসময় বিষ্ভাপতি কবি ভান । 

রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥ ১২। 
১-২। বসন্ত রাত্রে রাসের রসময় আনন্দ রসের 

মধ্যে রসিকশ্রেষ্ঠ ( মাধব ) রাজিতেছে। 
৩-৪। রসবতী রমণীব্রত্ব ধনী রাই রসিকের সহিত 

রাস রসে অবগাহন করিতেছে । 

তত্রারভত গোবিন্দো৷ রাসক্্রীড়ামনুব্রতৈঃ | 

স্্ীরত্ৈরদ্ষিতঃ গ্রীতৈরন্তোক্ঠাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগবত, ১০ম স্বদ্ধ, ৩৩ অধ্যায়। 

রাস--রাসে! নাম বন্ুনর্তকীযুক্তে। নৃত্যবিশেষঃ 1 

শ্রীধরের টীক1। 

বছুসংখা স্ত্রীলোক, এক ব1 বহুসংখ্য পুরুষের 

সহিত হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ পূর্বক 

যে নৃত্য ও গীত দ্বারা আমোদ প্রমোদ করে তাহার 

নাম রাসক্রীড়া । 

বিষুপুরাণের ভাষাটীক!। 

€। বঙ্গহি নটই-_রঙ্গে নুতা করিতেছে । 

৬। রটই-__রটিতেছে, শবিত হইতেছে । 

৭-৮। রহিয়া রহিয়! ( থাকিয়া থাকিয়! ) রতিরত 

রাগিনীদিগের (শৃঙ্গাররসোদ্দীপক রাগিণী সমূহের ) 

বল্লভ (রমণ) রপসযুক্ত (রসবস্ত ) বসম্ত রাগের 

অবতারণ! ( রচন! ) করিতেছে । 

৯1 মহতিক_মহতী (নারদবীণ! ), বৃহৎ 

বীণা। পিনাশ-_পিনাক, বাভ্যন্ত্র। 

১০। বিলাস--বাদন, আলাপ। 

১২। জান-স্্জানেন। 

৬১২ 

মলয় পবন বহু। 

বসম্ত বিজয় কহ ॥ ২। 

বিগ্ভাপতি | 

ভমর করই রোল। 

পরিমল নহি ওল ॥ ৪। 

খতুপতি রঙ্গ দেল! । 
হৃদয় রভস ভেলা ॥ ৬। 

অনঙ্গ মঙ্গল মেলি। 

কামিনি করথু কেলি ॥ ৮। 
তরুন তরুনি সঙ্গে। 

রইনি খেপবি রঙ্গে ॥ ১৪ । 

বিরহি বিপদ লাগি। 

কেন্তু উপজল আগি ॥ ১২। 

কবি বিগ্ভাপতি ভান। 

মানিনী জিবন জান ॥ ১৪। 

নৃপ রুদ্রসিংহ বরু। 

মেদিনি কলপ তরু ॥ ১৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। বহ-_বহিতেছে। 

২। কহ--কহিতেছে । 

১-২। মলয় পবন বছিতেছে, বসস্তের বিজয় 

কহিতেছে ( ঘোষণা করিতেছে )। 

৪। ওল-_ওর, সীমা । 

৩-৪। ভ্রমর রোপণ করিতেছে, পরিমলের সীমা 

নাই। 

৬। রভস-_রহন্ত, আনন্দ। 
৫-৬। খতুপতি রঙ্গ দিল, হৃদয়ে আনন হইল। 
৭। মেলি মিলিয়!। 

৮1 করথু--করুক। 

৭-৮। অনঙ্গের মল জন্ত মিলিত হুইয়া' কামিনী 

কেলি করুক। 

খেপবি-_ক্ষেপণ করিবে। 

তরুণী তরুণের সঙ্গে রজনী রঙ্গে 

১৬ | 

৯-১৩ | 

কাটাইবে। 

১১। বিরহি- বিরহী । লাগি--লাগিয়া, জন্ঠ। 



বিদ্কাপতি। 

১২। কেন্ত্র-_কুস্থম ফুল! উপজল---উৎপন্ 
হইল। আগি--অগ্নি। 

১১-১২। বিরহীর বিপদের জন্ত কুস্থুম ফুলে অগ্নি 
অলিল (প্রস্ফুটিত হইল )। 

১৩-১৪ | কৰি বিদ্যাপতি কহে, মানিনীর জীবন 
(ৰসস্তের প্রভাব ) জানে। 

১৫। বরু--বর, শ্রেষ্ঠ। 
১৫-১৬। নৃপশ্রেষ্ঠ রুদ্রসিংহ মেদিনীতে কল্পতরু । 

সপ 

৬১৩ 

( সখীর উক্তি) 

অভিনব পল্পৰ বইসক দেল। 

ধবল কমল ফুল পুরহর ভেল ॥ ₹। 
করু মকরন্দ মন্দাকিনি পানি। 
অরুণ অশোগ দীপ দি আনি ॥ ৪। 
মাই হে আজ দিবস পুনমন্ত। 
করিয় চুমাওন রাএ বসন্ত ॥ ৬। 
সপুন স্থধানিধি দধি ভল ভেল: 
ভমি ভমি ভমরই হুকারই দেল ॥ ৮। 
কেস কুম্থম সীদুর সম ভাস। 
কেতকি ধূলি বিথুরলন্ত পরবাস ॥ ১০। 
ভনই বিদ্ভাপতি কবি কভার । 
রস বুঝ শিবসিংহ শিব অবতার ॥ ১২। 

তালপত্রের পুখি। 

১। বইসক-_বসিবার জন্য । 

২। পুরহর--মাঙ্গলিক পাত্র, বরণ ডাল!। 
১-২। বসিবার জন্য অভিনব পল্লব দিল, ধবল 

কমল মাঙ্গলিক পাত্র হইল। 
৩। পানি-স্জল। 

8৪1 দছ-__দিল। 

৩-৪। মকরন্দ মন্দাকিনীর ( গঙ্গা ) জল করিল, 

অরুণ অশোকের দীপ আনিয়া দিল। 

৩৭৯ 

€ | মাই হে--সথী সম্বোধনে | 
পুণ্যবাণ। 

৬। চুমাওন-বরণ। রায়-রাজ|। 

৫-৬। সখি, আজ দিবস পুণ্যবাণ, বসন্ত রাজের 
বরণ করি। 

৭। সপুন-_সম্পূর্ণ। ভল-_-ভাল। 
৮। হকারই-_মঙ্গল কার্যে আহ্বান। 

৭-৮। পূর্ণচন্্র ভাল দধি ( দধির সরার মত ) 
হইল, ভ্রমর ঘুরিয়! ঘুরিয়! (বাড়ী বাড়ী) মঙ্গলকাধ্যে 
সকলকে আহ্বান করিল। 

৯। কেণ্ডু__কিংশুক। ভাস-__দীপ্তি। 
১০। বিথ্রলছ--বিস্তার করিল। পট-_পষ্ট। 

৯-১০। কিংগুক কুন্থম সিন্দুর রসের দীপ্তি 
পাইপ, কেতকীর ধুলি (পরাগ ) পট বস্ত্র বিস্তার 
করিল। 

১১-১২। বিদ্যাপতি কৰি কঠহার কহিতেছে, 
শিব অবতার শিবসিংহ রস বুঝেন। 

সক 

পুনমন্ত- 

৬১৪ 

(সখীর উক্ত) 

দখিন পবন বহ দশ দ্িশ রোল। 

সে জনি বাদী ভাসা বোল ॥ ২। 

মনমথ কী সাধন নহি আন। 

নিরসাবল সে মানিনি মান ॥ ৪। 

মাই হে শীত বসন্ত বিবাদ । 

কবনে বিচারর জয় অবসাদ ॥ ৬। 

দুহু দিশ মধথ দিবাকর ভেল। 
হুজবর কোকিল সাখিতা দেল ॥ ৮। 

নবপল্পব জয়পত্রস ভাতি। 

মধুকর মাল আখর পাতি ॥ ১০। 

বাদী তহু প্রতিবাদী ভীত। 

শিশির বিন্দু হো অন্তর শীত ॥ ১২। 



৩৭২ 

কুন্দ কুন্থুম অনুপম বিকসন্ত। 
সতত জীতি বেকতাউ বলস্ত ॥ ১৪। 

বিভাপতি কবি এহো৷ রস ভান। 

রাজা শিবসিংহ এহো। রস জান ॥ .৬। 

মিথিলার পদ। 

২। বাদী-_যে মকদদমায় অপরের নিকট প্রাপ্তির 

দাবী করে। 

১২। দক্ষিণ পবন বহিতেছে, চারি দিকে শব 

হইতেছে। সে (দক্ষিণ পবন ) যেন বাদীর ভাষ! 

কহিতেছে। 

৪। নিরসাবল--নীরস, শুন্ত করিল। 

৩-৪। মন্মথের মন্ত সাধনা নাই, সে মানিনীর 

মান নিঃশেষ করিল (মদনের উৎপাতে মানিনীর 

মান একেবারে দূরীভূত হল )। 
৬। কবনে--কে। 

€-৬। সখি, শীত বসন্তের বিবাদ, জ। পরাজয় 

কে বিচার করিবে? 

৭| মধথ- মধ্যস্থ। 

৮। হুজবর- _দ্বিজবর। সাখিতা-_সাক্ষ্য। 
৭-৮। দিবাকর ছুই দ্বিকের ( পক্ষের) মধাস্থ 

হুইল, দ্বিজবর কোকিল সাক্ষ্য দিল। 

৯। জয়পত্রস--ডিক্রী, যে পত্রে জয় লেখা হয়। 

ভাতি--তুল্য। 

১৩। পাতি--পক্তি । 

৯-১০। নবপল্পব জয়পত্রের তুল্য হইল, মধুকর 
মাল! অক্ষর পক্তি। 

১১। তহ--হুইতে। 

১১-১২। বাদী বেসন্ত ) হইতে প্রতিবাদী ( শীত) 
ভীত, লীত শিশির বিন্দুর মধ্যে ( প্রবেশ করিল )। 

১৩। যিকসম্ত--ফুটন্ত। 
১৪। জীত- _জিত,জয়। বেফতাউ-_ব্যক্ত করে। 

১৩-১৪। অনুপষ কুন কুদ্ছম বিকসিত হুইরা 

সতত বসন্তের জয় ব্যক্ত করিতেছে। 

' বিগ্যাপতি। 

১৫-১৬। বিস্তাপতি কবি এই রস কহে, রাজ! 

শিবসিংহ এই রস জানেন। 

৬১৫ 

(সথীর উক্তি ) 

চৌদিগে চারু অঙ্গনা বেটি 
রঙ্গিনি কত গাউনী। 

ক্রুতা তব! থৈয়! থৈয়া 
খৈয়! বোলনী ॥ ২। 

মাঝে বিরাজে শ্যাম 

সৃঘড় শিরোমনী | 

কিন্কিনি কিনি কিনি রোলনী ॥ ৪। 

তাগরণ ধোগুগা ঘেটিত৷ ঘেটিত৷ 

ঘেটিতা ঘেনে নাড়। 

তিন্ত ঘতিন্ত ঘনাড, ॥ 

গরন ঘেনা তিনিত৷ খিটিতৃঘং 

তীগর ঝাড় ॥ ৭। 

বর্ণিত রাস বিষ্ভাপতি শুর। 
রাধামোহন দাস রস পুর ॥ ৯। 

১। গাউনী--গায়িক1। 

৩। স্থঘড়__রসিক। 

৮-৯। ভণিতা রাধামোহন ঠাকুরের রচিত। 

তিনি বিদ্ভাপতির পদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়া 

পুরণ করিয়া দিয়াছেন। পদকলপতরু ও পদামৃত 

সমুজ্রে এই পদ আছে। 



বিদ্ভাপতি । 

বিরহের আশঙ্কা | 
৬১৬ 

(রাধার উক্তি) 

স্থরত পরিশ্রম সরোবর তীর । 

স্বরু অরুনোদয় সিসির সমীর ॥ ২। 

মধু নিসা বেলী ধনি ভেলি নীন্দ। 

পুছিও ন গেলে মোহি নিঠুর গোবিন্দ ॥8 

জাএ খনে দিতকু আলিঙ্গন গাঁ়। 

জনি জুআর পরু পরু সে খেল পাঢ় ॥ ৬। 

জত করিতন্ু তত মন জাগ। 

অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ ॥ ৮। 

নেপালের পুশথ। 

২। স্ুর---আরম্ত। 

১-৪। সরোবর তীরে স্থরত পরিশ্রমে (ক্রাস্ত 
শরীর)। অরুণোদয়ের আরম্তে শীতল পবন 

বহিতেছে। সখি (ধনি ), মধু নিশায় আমি নিপ্রিত 

হইলাম, নিষ্ঠুর গোবিন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াও 
গেল না। 

€-৬। (জানিতে পারিলে ) যাইবার সময় গাঢ় 

আলিঙ্গন দিতাম, যেমন জোয়ার পাড়ের উপর 

গড়িয়া পড়িয়া! ( উদ্বেলিত হইয়! ) খেল! করে। 

৭-৮। যাহা যাহা করিতাম সে সকল মনে 

জাগিতেছে, অনুরাগ বিহনে অন্থুশয় রহিল। 

৬১৭ 

(রাধার উক্তি ) 

সখি হে বালমু জিতব বিদেশে । 

হমে কুলকামিনী কহুইতে অনুচিত 

তৌহহু দে হুনি উপদেশে ॥ ২। 

ই ন বিদেশক বেলি। 

দুরজন হমর দুখ ন অনুমাপৰ 

তে তৌোহে পিয়া গেলইলি ॥ ৪। 

৩৭৩ 

কিছু দিন করথু নিবাসে। 
হমে পুজল যে সেহে পয় ভূ্জন 

 রাখথু পর উপহাসে ॥ ৬। 

হোয়তাহ কিয়ে বধভাগী। 

যহি খনে ভনি মনে মাধব চিস্তব 

হম মরব ধসি আগী ॥ ৮। 

বিদ্যাপতি কবি ভনে। 

রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিমা দেবি রমনে ॥ ১০। 

মিখিলার পদ । 

১। বালমু- _বল্লত। জিতব-_-জয় করিবে; 
গমন অমঙ্গল সুচক শব্ধ এই কারণে এই শবের 
ব্যবহার, মিথিলায় অস্ভাবধি স্ত্রীলোকের ব্যবহার 
করে। 

২। কহুইতে--কহিতে, কহা। 

তুমিই। হুনি-_উহাকে। 
১-২। হে সখি, বল্লভ বিদেশে যাইবে । আমি 
কুলকামিনী ( তাহাকে আমার ) কহা৷ অনুচিত, তুমি 
উহাকে উপদেশ দাও । 

৩। ই-_ইহা। বিদেশক--বিদেশে (বাইবার)। 
বেলি--সময়, অবসর । 

£। হুমর- আমার। অন্ুমাপব- বুঝিষে, 
সহান্ভূতি প্রকাশ করিবে। তোহই-_তোমাকে। 
গেলইলি--যাওয়াইলাম, পাঠাইলাম। 

৩-৪। বিদেশে যাইবার এ অবসর নয়। ছৃক্জন 

আমার ছঃখ বুবিবে না তাই তোমাকে প্রিয়তমের 
( নিকট ) পাঠাইলাম। ও 

৫। করথু-করুক। নিবাসে__বাস। 
৬। পৃজঙা--পুজা করিল, অত্যন্ত অন্থরাগ 

প্রদর্শন করিল। পয়--অব্য় শব । ভূজব- ভোগ 

করিবে, প্রেমাধীন হইবে। রাখখু--রাখিবে, রহিবে। 
৪-৬। কিছু দিন ( এখানে ) বাস করুক। যে 

তৌহছ-_ 



৩৭৪ 

আমাকে আরতি করিল সে পরের প্রেমাগ্চরাগী হইবে 

(তাহ! হইলে শুধু) উপহাস রহিবে। 
৭| হোয়তাহ--হুইবে। 

৮1 হুনি--উহছাকে (পর রমণীকে )। চিন্তব 

_চিন্ত। করিবে । হুমছ--আমিও । ধসি--পড়িয়া, 

ঝাঁপ দিয়া। আগী--অগ্নি। 

৭-৮। (সে) কেন( আমার) বধভাগী হইবে? 

যখনি মাধব মনে পররমণীকে চিন্তা করিবে ( তখনি ) 

আমিও অগ্রিতে ঝাপ দিয়া মরিব। 

৯-১০। বিস্তাপতি কবি কহিতেছে, লখিমাদেবী- 

রমণ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ। 

৬১৮ 
(রাধার উক্তি) 

দখিন পবন বহ মন্দ । 

মাজরি ঝর মকরন্দ ॥ ২। 

তখনে হলব মনমারি। 

লো5ন হুলব নেবারি ॥ ৪ 

পিয় হে বদি তোহে যায়ব বিদেস। 

ধরব হুমর উপদেস ॥ ৬। 

মধুকর জদি কর রাব। 
জদি পিক পঞ্চম গাব ॥ ৮ 

তখনে করব অনুমান । 

মুদি রহব বরু কান ॥ ১০ । 
পরতিরি মানব তীতি। 

ধিরজে মনোভব জীতি ॥ ১২। 

রাখব আপন পরান । 

হমকে করব জল দান ॥ ১৪। 

স্থুকৰি ভনথি ক্টহার। 
কে সহ কাম পরহার ॥ ১৬। 

নৃপ সিবসিংহ রস জান। 
লখিম! দেবি রমান ॥ ১৮। 

মিথিলার পদ । 

বিগ্ভাপতি 

২। মাজরি--মঞ্জরী। 

৩। হুলব-_যাইবে, ( কথার মাত্র! )। মন- 

মারি-_মনকে মারিয়া, দমন করিয়া । 

৪1 নেবারি--নিবারণ করিয়া। 

১-৪। (যখন) দক্ষিণ পবন ধীরে বহে ( বহিবে ), 

মণ্জরী হুইতে মকরন্দ ঝরিবে ( অর্থাৎ যখন বসস্তাগম 

হইবে ) তখন মনকে দমন করিবে, চক্ষুকে নিবারণ 

করিবে ( কোন যুবতীর প্রতি চাহিবে না )। 

৫-৬। হে প্রিয়তম, যদি তুমি বিদেশে যাইবে 

আমার উপদেশ ধরিবে। 

৭1 রাব--রব। 

১*। বরু-_বরং, ভাল ( কথাব মাত্রা )। মুদি 

মুদ্দিয়া। 

৭-১। মধুকর যদি রব করে, যদি পিক পঞ্চম 

গায়, তখনি অনুমান কাঁরবে ( যে বসস্ত আসিয়াছে ), 

বরং শ্রবণ মুগ্দিয়া থাকিবে । 

১১। পরতিরি--পরক্ত্রী। 

তীতি-_তিক্ত। 

১২। ধিরজে-__ধৈর্য। জীতি--জয় করিবে। 

১১-১২। পরস্ত্রীকে তিক্ত মানিবে, ধৈর্য্য দ্বারা 

কন্দ্পকে জয় করিবে । 

১৪। হমকে_ আনাকে। 

১৩-১৪। আপনার প্রাণ রক্ষা করিবে, আমাকে 

জল দান করিবে (ফিরিয়৷ আসিয়া আমার দর্শন 

তৃষ্! নিবারণ করিবে )। 

১৪। নুকবি কঠহার-বিদ্তাপতির উপাধি। 

১৬। সহ-_সহা করে, সহে। 
১৫-১৬। সুকবি কগহার কহিতেছে, কামের 

প্রহার কে সহ করে ( করিতে পারে )? 

১৭-১৮। লখিম! দেবীর বল্পভ নৃপ শিবসিংহ রস 

জানেন। 

মানব__মানিবে। 



বিদ্যাপতি | 

৬১৭৯ 

(রাধার উক্তি) 

পরদেস গমন জন্মু করন কন্ত॥ 

পুনমত পাবএ খতু বসস্ত ॥ ২। 

কোকিল কলরবে পুরল চুত। 
জনি মদনে পঠাওল অপন দূত ॥ ৪। 

কে মানিনি আবে করতি মান। 

বিরহে বিষম ভেল পঞ্চবান ॥ ৬। 

বহু মলয়ানিল পুরুব জানি। 

মারএ পচসর স্মরি কানি ॥ ৮। 

বিরহে বিখিনি ধনি কিছু ন ভাব। 

চাননে কুম্ধুমে সখি লগাব ॥ ১০। 

বিদ্ভাপতি ভন কহার । 

কুষ্ণরাধা বন বিহার ॥ ১২। 

তালপত্রের পু'খি। 

১.২। হে কাস্ত, বিদেশে গমন করিও না, 

পুণযবান বসন্ত খতু 'প্রাপ্ত হয়। 
৩-৪। কোকিলের কলরবে চুত লতা পূর্ণ হটল, 

যেন মদন আপনার দত পাঠাইল। 

«| কে-_কোন। আবে--এখন। 

৫-৬। কোন মানিনী এখন মান করে, ৰিরহে 

পঞ্চবাণ বিষম হইল। 

৭। পুরব-_পূর্ব কথা। জানি-_জানাইয়া, 
শ্মরণ করাইয়া! | 

৮। কানি- শক্রতা। 

৭-৮। মনলয়ানিল পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া 

বহিতেছে। পঞ্চশর মদন শক্রভাব স্মরণ করিয়! 

গীড়ন করিতেছে। 

৯। বিথিনি-_বিশীর্ঘ, ক্ষীণ। ভাব-_ভায়, 

ভাল লাগে। 

১০ লগাব--লাগার, লেপন করে। 

৯.১*। ধনী বিরহে বিশীর্ণ, কিছু ভাল লাগে না, 

সখি কুস্ুম চন্দন লেপন করে। 

৩৭৫ 

১১-১২। বিস্ভাপতি কছহার কহিতেছে, হরি ও 

বাধা বনে বিহার করেন। 

২৩ 

(রাধার উক্তি ) 
মাধব তৌহেঁ জন্দু যাহ বিদেশে । 

হমরে রঙ্গ রভস লে যইবহু 

লইবহ কোন সন্দেশে ॥ ২। 

বন হি গমন করু হোইতি দোসর মতি 

বিসরি যায়ব পতি মোর!। 

হীরা মণি মাণিক একে! নহি মাগব 

ফেরি মাগব পল তোর! ॥ ৪। 

যখন গমন করু নয়ন নোর ভরু | 

দেখিও ন ভেল পন্ছ ওর! । 

একহি নগর বসি পন্ত ভেল পরবশ 

কইসে পুরত মন মোর! ॥ ৬। 

পল্ত সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী 

চন্দ্র নিকট যইসে তার! । 

ভনহি বিষ্ভাপতি শুনু বর যৌবতি 

সপন হৃদয় ধর সারা ॥ ৮। 

মিথিলার পদ । 

১-২। মাধব তুমি বিদেশে যাইও না। আমার 

রঙ্গরতস্ত ( তৃমি ) লইয়া যাইবে, (আমার ) কোন 

ংবাদ লইবে ? 

৩। বন-_মথুরায় দ্বাদশ তীর্থবন আছে, যথা__ 

মধুবন, তালবন, কুমুদ্দবন, কাম্যকবন, বনছুলবন, 

ভন্ত্রবন, ভূমাবন, মহাবন, মহাপাতকনাশনবন, 

বিন্ববন, ভাণ্তীর বন। করু---করিয়।। হোইভি-- 

হইবে। দোসর-_ছুসরা, দ্বিতীয়, অন্ত । বিসরি-- 

বিস্বত হইয়া, ভুলিয় 
৪। মাগব--মাগিব। ফেরি--ফিরিয়া 

৩-৪। বনে (গোকুল ও মথুরার মধ্যস্থিত বল্সে ) 

গমন করিয়! অন্য মতি হইবে, ( হে ) পতি, আমাকে 



৩৭৬ 

না, প্রস্থ তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব। 

€| করু--কর। নোর--লোর, নীর। ভর-_ 

ভরিয়া যায়। ওরা- সীমা, পূর্ণ, তৃপ্তি। 

৫-৬। প্রভু, যখন গমন কর ( তখন আমার ) 

চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, দেখিয়াও ( তোমাকে ) সীম! 

(তৃপ্তি) হইল না। একই নগরে বাস করিয়া প্রভু 

পরবশ হুইল, কেমন করিয়া! আমার মন ( মনসাধ ) 

পূর্ণ হইবে? 
৭। প্রভুর সঙ্গে ( থাকিলে) কামিনী অতান্ত 

সোহাগিনী ( হয় ), যেমন চন্দ্রের নিকট তার! । 

৮। আপনার হৃদয়কে সার কর ( পর প্রত্যাশা 

হইও না )। নক্ষত্র ভূষণং চন্ত্রো নারীণাং ভূষণং 

পতিঃ।-_-চাণক্য। 

৬২১ 

( সণীর উক্তি) 

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী। 

ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর ৭য়না ॥ ২। 

অনুমতি মাগিতে বর বিধু ব্দনী | 

হরি হরি শবদে মুরছি পড়, ধরণী ॥ ৪। 
আকুল কত পরবোধই কান। 

অব নাহি মাথুর করব পয়াঁণ ॥ ৬। 

ইহ বর শবদ পশল যব শ্রবণে 

তব বিরহিনী ধনী পাঁওল চেতনে ॥ ৮। 

নিজ করে ধরি দু" কান্নক হাত। 

যতনে ধরল ধনী আপন মাথ ॥ ১০। 

বুঝিয়ে কয়ে বর নাগর কান । 
হুম নহি মাথুর করব পয়াণ ॥ ১২। 

যব ধনী পাগল ইহ আশোয়াস 

বৈঠলি পুনু তব ছোড়ি নিশোয়াস ॥ ১৪। 
শট ম্ 

বিদ্যাপতি। 

ভুলিয়া বাইবে। হীরা মণিমাণিক্য একটাও চাহিব রাই পরবোধি চলল মুরারি। 

বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥ ১৬। 

৪। হরি হরি--হার হায়। 
৭। বর--গুভ, সুন্দর । 

৯-১০। কানাইর হই হাত ধরিয়। বত্বপূর্বব 

আপনার মাথায় রাখিল (মাথায় হাত (দয়া মাধবকে 

শপথ করাইল )। 

১১। বুবিয়ে-_বুঝাইয়া। 

১৩। আশোয়াস--আম্বাস। 

১৬। বিস্তাপতি ইহা কহিতে পারে না ( কহিতে 

ক্রেশ হয় )। 

৬২২ 

(রাধার উক্তি). 

জোজন মন মাহ সে নহ দূর | 

কমলিনি বন্ধু হোয় জইসে সূর ॥ ২। 

এঁসন বচন কহয় সব কোয়। 

হমর জদয় পরতিত নহি হোয় ॥ ৪। 

জকর পরশ বিসলেষ জর আগি। 

হ্দয়ক মুগমদ শোভ নহি লাগি ॥ ৬। 

সে জদি দূরহি করতহি বাস। 

হ1 হরি স্মুনতহি লাগ তরাস ॥ ৮। 

কর্তনানশ । 

১-২। মনের মধ্যে থাকিলে এক যোজন দূর নয়, 

যেমন কুর্ধ্য কমলিনীর বন্ধু। 

৩-৪। এমন কথ! সকলে বলে, আমার হৃদয়ে 

প্রতীতি হয় না। 

৫-৮। যাহার স্পর্শ বিশ্লেষ হইলে অগ্রি জলিম়া 
উঠে, বক্ষের সুগমদ শোতা পায় না, সে বদি দূরে যাস 

করে, হে হরি! ( এ কথা) শুনিলেই ত্রাস হয়। 



বিগ্ভাপতি । ৩৭৭ 

২৩ 

(রাধার উক্তি ) 

ঝাঁপল উতপল নোরে নয়ান। 

কইসে করয় হিয়া কহই ন জান ॥ ২। 

তুহু পুন কি করিবি গুপুতহি রাখি । 

তনু মন দুকু মঝু দেল সাথি ॥ ৪। 

তবু জে গোপসি কি কহব তোয়। 

বজর নিবারন করতল হোয় ॥ ৬। 

পাওল হে সখি মৌনক ওর ! 

পিয়া পরদেস চলব মোহে ছোর ॥ ৮। 

সময় সমাপন কি ফল আর। 

পেমক সমুচিত অবন্থ বিচার ॥ ১০। 
কাঁন্তনানন্দ। 

৬। করতলে কি বজজ নিবারণ করা যায়? 

৭-৮| হে সখি, মৌনের সীমা হইল (আর 

গোপন করিলে কোন ফল নাই)। প্রিয়তম 
আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইবে। 

বিরহ। 
৬২৪ 

(রাধার উক্তি) 

হরি কি মথুরাপুর গেল। 

আজ গোকুল শুন ভেল ॥ ২। 

রোদতি পিঞ্জর শুকে। 

ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥ ৪। 

অব সোই বমুন! কূলে । 

গোপ গোপী নহি বুলে ॥ ৬। 

সায়রে তেজব পরান । 

আন জনমে হোয়ব কান ॥ ৮। 

কানু হোয়ব যব রাধা । 
তব জানব বিরহৃক বাধা ॥ ১০। 

৪৮ 

বিদ্যাপতি কহ নীত। 

অব রোদন হোয় সমুচীত ॥ ১২। 
১। কি--কেন। 

৩। [পঞ্জরে শুক রোদন করিতেছে। 

৫। সোই-_সেই। 

৬। বুলে--ভ্রমণ করে। 

৮। অন্য জন্মে কানাই হইব। 

৯-১০। কানু যখন রাধা হইবে তখন বিরহের 

ব্যথ জানিবে। 

১১। নীত--নীতিগর্ভ কথা । 

পদকল্পলতিকার পাঠে সামান্ত প্রভেদ ও ভণিতা 

গোবিন্দদাসের-_ 

হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা। 

গোবিন্দদাস গুণ গাথা ॥ 

৬২৫ 

(রাধার উক্তি ) 

অব মথুরাপুর মাধব গেল। 

গোকুল মাণিক কে হরি লেল ॥ ২। 

গোকুলে উছলল করুণাক রোল। 
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল ॥ ৪। 

শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী । 

শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী ॥ ৬। 

কৈসে হম যাওব যামুন তীর। 
কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটার ॥ ৮। 

সহচরি সঞ্ে হা কয়ল ফুল বারি। 

কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি ॥ ১০। 

বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। 

কৌতুকে ছাপি তহি রহু কান ॥ ১২1 
২। হুরি- হরণ করিয়। 

৩। করুণাক---কাতর ক্রন্দনের। 

৬। সগরী--সকল স্থান। 



৩৭৮ 

পাঠাস্তর-_ 

কইসে যাওব সখিনি তনি কুগ্জ। 

কুলিস সবদ জনি ভ্রমরক গুঞ্জ ॥ 
৯। ফুল বারি--ফুল বাগান (অর্থে গোল 

হওয়াতে এই শবের “ফুল ধারি' “ফুল খেরি* প্রভৃতি 
পাঠ হইয়াছে )। 

মাধব যেখানে সখীদিগের সহিত ( খেলাচ্ছলে ) 

ফুল বাগান করিয়াছিল। 

১২। কানাই সেই খানেই কৌতুক করিয়া 
লুকাইয়া আছে। 

৬২৬ 

(রাধার উক্তি) 

কালি কহল পিয়া এ সীঝহিরে যায়ব 

মোয়ে মারুম দেশ। 

মোয়ে অভাগলী নহি জানল রে 

সঙ্গ জইতও যোগিনী বেশ ॥২। 

দয় বড় দারুণ রে পিয়া বিন্ু 

বিহরি ন যায় ॥ ৩। 

এক শয়ন সখি গুতল রে 

আছল বালভ নিশি মোর। 

ন জানল কতি খন তেজি গেলরে 

বিছুরল চকেবা জোর ॥ ৫। 

শুন শেজ হিয় শালয় রে 

পিয়ায়ে বিনু ঘর মোয়ে আজি । 

বিনতি করউ সহিলোলিনি রে 

মোহি দেহ অগি হর সাজি ॥ ৭। 

বিষ্ভাপতি কবি গাওল রে 

আবি মিলত পিয় তোর। 

লখিম! দেই বর নাগর রে 

রায় শিবসিংহ নহি ভোর ॥ ৯। 

মিথিলার পদ। 

বিদ্ভাপতি । 

১। মারুঅ--মথুরা। 

২। অভাগলী-_অভাগিনী। 

১-২। কাল সধ্ধ্যার সময় প্রিয়তম কহিল মথুরায় 

যাইব। আমি অতাগিনী জানিলাম না, (তাহা 

হইলে ) যোগিণীর বেশে সঙ্গে যাইতাম। 

৩। বিহরি--বাহির হইয়া, বিদীর্ণ হইয়া। 

(আমার ) হৃদয় অতান্ত দারুণ ( কঠিন ) প্রিয়তম 

বিনা বিদীর্ণ হয় না। 

৪1 বালতু-_বললভ। 

৫। বিছুরল- বিচ্ছিন্ন হইল। জোর--জোড়।। 

সখি, নিশাকালে বল্লভ এক শধ্যায় 

(আমার সহিত ) শয়ন করিয়াছিল, কোন সময় 

ত্যাগ করিয়া গেল জানিলাম না; চক্রথাক মিথুন 

বিচ্ছিন্ন হইল। 

৬। পিয়ায়ে--প্ররিয়। মোয়ে-_আমার। 

৭। করউ--করিতেছি। সহিলোলিনি--. সহচরী, 

সঘী। অগি-_-অগ্নি। হর--হুরণ | 

৬.৭| আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শ্ন্য শয্যা 

হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে । সখি, মিনতি করিতেছি, 

অগ্নি সাজাইয়া, আমার দেহ হরণ ( দাহ ) কর। 

৮। আবি--আসিয়! । 

৯। ভোর--ভোলা। 

বিদ্ভাপতি কৰি গাহিল, তোর প্রিয় 

আসিয়া! মিলিবে (তোমার সহিত মিলিত হইবে ), 

লখিমাদেবীর সুন্দর পতি রাঁড1 শিবসিংহ ভুলিয়া যান 

না। 

৪-৫। 

৮০৯ । 

৬২৭ 

(রাধার উক্তি) 

দহএ বুলিএ বুলি ভমরি করুণ! কর 

আহ! দই আই কী ভেল। 

কোর স্থুতল পিআ আস্তরে! ন দেঅ হিয়া 

কে জান কঞ্চোন দ্িগ গেল ॥ ২। 



বিদ্যাপতি। 

অরে কৈনে জীউব মঞ্জেরে 

স্থমরি বালভু নব নেহ ॥ ৩। 

একহি মন্দির বসি পিআ ন পুএ হুসি 

মোরে লেখে সমুদক পার। 

ই ছুই জৌবনা তরুণ লাখ লহ 
সে আবে পরস গমার ॥ ৫। 

পট সৃতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি 

মোরে পিআঞ্ঞে গাথল হার। 

লখে লেখি তশ্তি হম হরব! গাথল 

সে আবে তোলত গমার ॥ ৭। 

অরেরে পথিক ভইল। সমাদ ল.এ জউভ 

জাহি দেস বস মোর নাহ। 

হমর সে দুখ সুখ তহ্নি পিআ কহিভ 

স্বন্দরি সমাভলি বাহ ॥ ... | 

ভনই বিদ্যাপতি অরে রে জুবতি 

অবে চিতে করহ উদছ্ধাহ। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরা এন 

লখি দেবি বর নাহ ॥ ১১। 

নেপালের পুখি। 

১।. দহএ-সদশর্দিকে । ॥উ-_দ্েবী। আই-_ 

আজি। 

১-২। দশ দিকে ভ্রমিয়া ভ্রমিয় ভ্রমরী বিলাপ 

( করুণ! ) করিতেছে, হায় দেবি, আজি কি হুইল! 

প্রিয়তম ( আমাকে ) ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া হৃদয় 

পধ্যস্ত ব্যবধান দিত না, (সে) কে জানে কোন 

দিকে গেল। 

৩। বল্লভের নব স্সেহছ প্মরণ করিয়া আমি 

কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব। 

৪। লেখে-_হিসাবে, পক্ষে । 

৪-৫। একই গৃহে বাস করিয়া প্রিয়তম আমাকে 

হাসিয়! জিজ্ঞাসা করে না ( কথা কহে না ), আমার 

পক্ষে সমুদ্র পার (চলিয়া গিয়াছে )। আমাদের 

৩৭৯ 

উভয়ের যৌবন লক্ষ তরুণের ( লোন্দনীয় ), সে কি 

এখন মূর্খ স্পর্শ করিবে ) 

৭। তোলত- -তোঁড়ত। 

৬-৭। উত্তম মুক্তা ক্রয় করিয়া, পটু সুজ দিয়া 

গাঁথিয়া প্রিয়তমের জগ্গ আমি ভার গাঁখিলাম) 

তাহার জন্ত আম (লক্ষ হারের অপেক্ষা শ্রেষ্ট ) 

হার গাথিলাম, সে এখন মুখে ছিড়িয়া ফেলিবে ? 

৮। ভইআ-_ভাই। 

ন। বাহ-_বহি। 

৮-৯। হে পথিক ভাই, যে দেশে আমার নাথ 

বাস করেন সম্বাদ লইয়া বাও। আমার হঃখ সুখ 

প্রিয়তমকে কহিও, ( বলিও ) সুন্দরী অগ্নি প্রবেশ 

করিয়াছে। 

উছ্াহ--উৎসাহ । 

১০-১১।  বিস্াপতি কভিতেছে, ভে যুবতী, এখন 
চিত্তে উৎসাহ কর। রান্সা শিবসিংহ র্নপ নারায়ণ 

লখিম! দেবীর সুন্দর বল্লভ। 

১৬ 

৬২৮ 

( রাধার ডীক্ত. 

হমর নাগর রহল দুরদেশ। 

কেউ নহি কহ সখি কুশল সন্দেশ ॥ ২। 

এ সখি কাহি করব অপতোস। 

হমর অভাগি পিয়। নহি দোস ॥ ৪1 

পিয়। বিসরল সখি পুরুব পিরীতি । 

যখন কপাল বাম সব বিপরীতি ॥ ৬। 

মরমক বেদন মরমহি জান। 

আনক ছুখ আন নহি জান ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি ন পুরল কাম ! 
কি করতি নাগরি জাহি বিধি বাম ॥ ১০। 

কীর্তনানন্দ। 

৩। অপতোস-_নিন্দা 



৩)৮৩ 

৬২৯ 

(রাধার উক্তি) 

পিয়৷ ছল চন্দ হম ছল দেহ! । 

কে পাপি তোড়ল এঁসন নেভা ॥ ২। 

পিয়া ছল খঞ্জন হম ছল খনি । 

কে বাঁধল পিয়! মরম নহি জানি ॥ ৪। 

পিয়৷ ছল সাম তরু হম ছল লতা । 

কে ভাঙ্গল তর ন বুঝি বেবথা ॥ ৬। 

পিয়া ছল কামকল! হম ছল কামিনি। 

পিয়া বিন্ু নহি জাএ দিন যামিনি ॥ ৮। 

কীর্তনানন্দ। 

৬1 বেবথা ব্যবস্থা 

৬৩০ 

(বাধার উক্তি) 

সেওল সামি সব গুন আগর 
সদয় সুদুঢ় নে। 

তছ সবে সবে রতন পাব এ 

নিন্দছ মোহি সান্দেহ ॥ ২। 

পুরুখ বচন হো৷ অবধান। 

এন নহি এহি মহিমগ্ডল 

জে পরবেদন জান ॥ ৪। 

নহি হিত মিত কোউ বুঝাবএ 

লাখ কোটা তোহে সামী । 

সবক আসা তোহে পুরাবহ 

হুম বিসরহ কা ॥ ৬। 

নেপালের পু'খি। 

১-২। সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সদয়, সুদৃঢ় দেহ 
( জানিয়া ) স্বামীর সেবা করিলাম । আর সকলে 

রত্ব পায়, আমার নিদ্রাতেও সন্দেহ । 

' ৩-৪। পুরুষের কথ! শোন। এই জগতে এমন 

কেহ নাই যে পরবেধন জানে । 

বিদ্যাপতি । 

৫-৬। এমন মিত্র অথব! হিতৈষী কেহ নাই, বে 

তোমায় বুঝায় যে তুমি লক্ষা কোটী লোকের প্রভূ, 

সকলের আশা তুমি পূর্ণ কর, আমাকে ভুলিয়া যাও 
কেন? 

৬৩১ 

( বাধার উক্তি) 

ন জানল কোন দোসে গেলা বিদেস। 

অনুখণে ঝখইতে তনু ভেল সেস ॥ ২। 

বুঝহি ন পারল নিঅ অপরাধ । 

প্রথমক প্রেম দইবে করু বাধ ॥ ৪। 
বেরি এক দইব দহিন জঞ্চে! হোএ। 

নিরধন ধন জকে ধরব মোঞ্ে গোএ ॥ ৬। 

ভনই বিদ্যাপতি স্থুন বরনারি। 

ধইরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥ ৮। 
তালপন্ত্রের পুথি । 

১। জানল--দানিলাম। গেলাহ--গেল। 

২। ঝখইতে-শোক করিতে। 

১-২। কোন দৌঁষে ( প্রিয়তম ) বিদেশে গেল 

জানি না, অনুক্ষণ শোকে তন্থু শেষ হইল। , 

৭। দ্রইবে--দৈব, বিধাতা । বাধ-__বাধা। 

৩-৪ নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলাম না, প্রথম 

প্রেমে বিধাতা বাধ! করিল (বাদ সাধিল )। 

৫। দহিন--দক্ষিণ, প্রসন্ন । জঞ্যো--বদি। 

৬। ধন জকে-_-ধনের মত। গোএ-্গোপন 

করিয়া । 

৫-৬। একবার বদি দৈব প্রসন্ন হয় দরিদ্রের ধনের 

মত (দরিদ্র যেমন করিয়া ধন পাইলে রাখে ) আমি 

গোপন করিয়া রাখিব | 
৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে শুন, বরনারি, ধৈর্য্য 

করিয়৷ থাক, মুরারি মিলিবে। 



বিদ্যাপতি। 

৬৩২ 

(রাধার উক্তি ) 

দারুণ কন্ত নিঠুর হিস 
সখি রহল বিদেস। 

কেও নহি হিত মঝু সঞ্চরএ 
জে কহত উপদেস ॥ ২। 

এ সখি হরি পরিহরি গেল 

নিঞ ন বুঝীয় দোস। 

করম বিগতি গতি মাই হে 

কাহি করবো রোস ॥ ৪। 

মোহি ছল দিনে দিনে বাঢ়ত 

দেখ হরি সঞ্চে নেহ। 

আবে নিঞ মনে অনধারল 

পু কপটক গেহ ॥ ৬। 

নেপালের পু'খি। 

১-২। সখি, দারুণ নিষ্ঠুর হ্বদয় কান্ত বিদেশে 
রহিল, আমার ছিতৈষী এমন কেহ সঞ্চরণ করে না 
( দেখিনা ) যে ( তাহাকে ) উপদেশ দেয় । 

৩-৪। হে সখি, হুরি পরিহার করিয়া গেল, 

নিজের দোষ বুঝি না। হায়, কর্মের কুগতিতে 

এইরূপ হুইল, কাহার প্রতি রোষ করিব ? 

৫-৬ | দেখ, আমার (মনে ) ছিল, হরির সঙ্গে 

দিন দিন ন্সেহ বাড়িবে, এখন নিজের মনে অবধারণ 

করিলাম প্রভু কপটের গৃহ ( কপটধাম )। 

৬৩৩ 

(রাধার উক্তি ) 

নয়নক ওত হোইতে হোএত ভানে। 

বিরহ হোএত নহি রহত পরানে ॥ ২। 

সে আবে দেসাস্তর আতর ভেলা । 

মনমথ মদন রসাতল গেলা ॥ ৪1 

কঞ্চোন দেস বসল রঙল কঞ্চোন নারী । 

সপনে ন দেখএ নিঠুর মুরারী ॥ ৬। 

৩৮১ 

অমৃত সিচলি সনি বৌললক্ছি বানী । 

মন পতিআএল মধুর পতি জানী ॥ ৮। 

হম ছল টুটত ন জাএত নেহা | 
দিনে দিনে বুঝলক কপট সিনেহা ॥ ১০ 

নেপালের পু'খি। 

১-২। নয়নের অন্তরাল 'হইলেই মনে হইত যে 

বিরহে প্রাণ রহিবে ন!। 

সে এখন ধেশাস্তরে গেল, মন্থ মদন 

রূনাতলে গেল। 

৫-৬। কোন দেশে বাস করিল, কোন নারীতে 

অনুরক্ত হইল, নিষ্ঠুর মুরারি স্বপ্নেও (আর আমাকে ) 
দেখে না। 

৭-৮1 অমৃত সিঞ্চিত তুল্য কথা কহিতেন, 
মধুরপতি জানিয় ( তাহার কথায় ) বিশ্বাস হল 

৯-১০ | আমার ( ধারণ! ) ছিল স্নেহ ভাঙ্গিবে না, 

যাইবে না, দিনে দিনে বুঝিলাম কপট স্নেহ । 

৩-৪। 

৬৩৪ 

(রাধার উক্তি ) 

এহন করম মোর ভেল রে। 

পন্তু দুরদেস গেল রে ॥ ২। 

দয় গেল বচনক আস রে। 

হমন্ধ জায়ব তুয় পাস রে ॥ ৪। 

কতেক কয়ল অপরাধ রে। 

পু সঞ্ে ছুটল সমাজ রে ॥ ৬ 

কবি বিষ্তাপতি ভান রে। 

স্পুরুখ ন কর নিদান রে ॥ ৮। 

মিখিলার পদ। 

১-২। আমার এমন অনৃষ্ট হইল, প্রভু দূরদেশে 

গেল। 
৩-৪। কথায় আশ! দিয়! গেল, ( বলিল) আমি 

তোমার কাছে আসিব। 



৬৮২ বিদ্যাপতি। 

৫-৬। কত অপরাধ করিয়াছি প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ  ৫-৬। জীবন মৃত্যুতুল্য মনে হয়, মরণ সুন্দর 
হইল। (বিবেচনা হয় )। আমার ছুঃখ কে বিশ্বাস করিবে ? 

৭-৮। কবি বিষ্ভাপতি কিতেছে, স্থপুরুষ শেষ বিরহী জন গুন। 

পত্যন্ত ছুঃথ দেয় না। ৭-৮। বিগ্াপতি কহিতেছে, সুন্দরী মনে ধৈর্য 

সা ধর, অচিরে তোর প্রিয়তম মিলিবে, মনের ছুঃখ 

৬৩৫ পরিহার কর । 

(রাধার উক্তি ) ই 

এত দিন হৃদয় হরখ ছল 

আবে সব দূর গেল রে। 

৬৩৬ 

(রাধার উক্তি ) 
রাকক রতন হেড়াএল কত দিন আস দএ ধরব [হয়া । 

জগতেও স্থন ভেল রি ত। জউবন কাল বিদেস রন পিয়া ॥ ২। 
বিহি নিরদয় কোনে দোসে দস সে জব আগে নিয়র মকু অছলা । 

দেল দুখ মন মধরে। মন কিছু ভল মন্দ হম নহি গনলা ॥ ৪। 

অব সে সব পরিচয় ভেল। 

কানু নিঠুর পরাহরি গেল ॥ ৬। 

মন কর গরল গরাসিয় 

পাপ আতমবধ রে ॥ ৪1 

জীবন লাগ মরন সন এক দিস বিষম কুস্থমসর | 

99055 অওকাদিস গরুঅ গরিম ডর ॥ ৮। 
মোর দুখ কে পতিআএত রাখব সিল কওন পরি। 

7755 এঁসন দোস ন বুঝল হরি ॥ ১০। 
বিদ্যাপতি কহ স্বন্দরি বারা, 

মন ধীরজ ধরু রে। ৭-৮। এক দিকে বিষম কুস্থমশর, অপর দিকে 

অচির মিলত তোর প্রিয়তম গুরু গারমার ( বংশমধ্যাদার ) ভয়। 
মন দুখ পরিহরু রে ॥ ৮। ৯-১০। কেমন করিয়া শীল ( সন্ত্রম ) রাখিব? 

(মিথিলার পদ । এমন দোষ ( অপরাধ ) হুরি বুঝিল না। 

১। আবে-_ এখন। টিন 

২। রীঁকক-__রঙ্কের, দরিদ্রের। হেড়াএল__ ফিরি 

হারাইল। (রাধার উক্তি) 
১-২। এত দিন হদয়ে হর্ষ ছিল, এখন সব দুরে 

গেল। দরিদ্রের রত্ব হারাইল, জগৎ শন্ত হইল। পুরুব জত অপুর্ব ভেলা । 
৩-৪। নির্দয় বিধি কোন দোষে মনের মধ্যে সময় বসে সেহঞ্ে। হুর গেলা ॥ ২। 

ছঃখ দিল? মনে হয় গরল গ্রাস করি, (কিন্তু), কাছি নিবেদঞ্জে কুগত পছ। 
জে কিছু করিজ ভূজিয় সেহু ॥ ৪। আত্মহৃতা। পাপ। 



বিদ্ভাপতি। ৩৮৩ 

সবহি সাজনি ধৈরজ সার। গেল, প্রাণ দ্িয়। আরাধনা করিলেও আপনার হুইল 

নীরসি কহ কবি কণ্টহার ॥ ৬। না। 
নেপালের পু'খি। ৫-৩। যাইবার সময় ভাল মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা 

১-২। পূর্বে যাহা যাহা অপরূপ হইয়াছিল, সময় করিল না, মনে মনেই সংশয় বাড়াইয়। গেল। 

দোষে তাহাও দূর হইল। ৭। মেরী--মিলন। 
৩-৪। (যখন) প্রভূ কুগত (তখন )কাহাকে ৭-৮। সুপুরুষ জানিয়া আমি মিলন করিলাম, 

কহিব? যে যেমন করে সেইরূপ ভোগ করে। অন্ুতবের সময় পরাভব পাইলাম । 
৫-৬। কবি কঠহার (বিস্তাপতি ) সকল সংশয় ৯-১*। এক তিল মাত্র প্রাণ রহিয়াছে, যেমন 

খণ্ডন করিয়া (নিরসি) কহিতেছে, সজনি, সকল তৈলশূন্ট গ্রাদীপ ( ক্ষণকাল ) জলে । 

অবস্থাতে ধৈর্য সার। ১১-১২। ( কবির উক্তি ) চন্দ্রবদনি, অন্য ( কথা 

মনে করিয়৷ ) শোক করিও না, তোমার গুণ স্মরণ 

করিয়া কানাই আবার আিবে। 

উরি ১৩-১৪। বিগ্ভাপাত কহিতে 

( রাধার উক্তি) বল্লভ রাঙ্গা শিবসিংহ এই রা তিনি 
মঞ্ঞে ছলি পুরুষ পেম ভরে ভোরী। তি 

ভান অল পিআ!' আইতি মোরী ॥ ২। ৬৩৯ 

এ সখি সামি অকামিক গেলা । (রাধার উক্তি) 

জিবন্ত অরাধন ন অপন ভেলা ॥ ৪ কৌতুক দুন্ত কুলকমল তিয়াগল 

জাইতে পুছলহ্ি ভলেও ন মন্দা । যে পদ পঙ্কজ আস। 

মন বসি মনহি বঢ়াওল দন্দা ॥ ৬। পন্ছক ভীন দিন ন গনল 

স্থপুরুস জানি কএল হমে মেরী । ন গনল মরন তরাস ॥ ২। 

পাওল পরাভব অনুভব বেরী ॥ ৮। সজনি নিকরুণ জদয় মুরারি। 

তিল! এক লাগি রহল অন্ধ জীবে । অব ঘর জাইত ঠাম নহি পাবিয় 

বিন্ুু সিনেহে বরই জনি দীবে ॥ ১০। পরিজন দেঅই গারি ॥ ৪ । 

টাদবদনি ধনি ন বাখহ আনে । গগন চাদ পানিমাহ বারল 

তুঅ গুন স্ুমরি আওব পুনু কাহ্ে ॥ ১২। সগর নগর বেভার। 

ভনই বিস্ভাপতি এন্ড রস জানে। অমিয় ঘট বোলি হাথ পসারল 

রাঁএ সিবসিংহ লখিম! গ্েবি রমানে ॥ ১৫। পাওল গরলক ধার ॥ ৬। 

তালপত্রের ও নেপালের পুথি। পদকলপতরু। 

১-২। আমি পূর্ব প্রেমে মুগ্ধ ছিলাম, (আমার) ১-২। যে পদপক্কগ্জের আশায় আনন্দে হুই কুল- 

জ্ঞান ছিল যে প্রিয়তম আমার আয়ত্ত (বশীভূত )। কমল (পিতৃকুল ও ন্বামীকুল) ত্যাগ করিলাম, প্রতৃকে 

৩। অকামিক- আকশ্মিক। ছাড়িয়৷ দিন গণনা করিলাম না, মৃত্াভয় গণন! 

৩-৪। হে সখি, শ্বামী ( প্রভূ ) অকন্মাৎ চলিয়া করিলাম না। 



৩৮৪ 

৩-৪। সঙজনি, মুরারি নিষ্ঠুর হদয়। এখন ঘরে 

যাইতে স্থান পাই না, পরিজনের! গালি দেয়। 

€-৬| আকাশের চাদ কি জলে নিবারণ করা যায় 

( গলে চন্দ্রবিন্ব ঢাকিলে কি আকাশের চন্দ্র ঢাকা 

যায়)? সমস্ত নগরে (আমার কলঙ্ক) প্রকাশ 

হইয়াছে। অমৃত ঘট বলিয়! হস্ত প্রসারণ করিলাম, 
গরলের ধার! পাইলাম । 

জপশাপপীাগ 

৬৩৪০ 

(রাধার উক্তি) 

করও' বিনতি জত জত মন লাই। 

পিআ পরিচব পচতাব কেঁ জাই ॥ ২। 

ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে। 

করম দোস্সে কনকেও ভেল কাচে ॥ ৪। 

নিঠুর বালন্তু সে লাওল সিনেহে। 
ন পুরল মনোরথ ন ছাড়, সন্দেহে ॥ ৬। 

সপুরুস ভানে মান ধন গেল । 

দিন দিন মলিন মনোরথ ভেল ॥ ৮। 

জদি দৃষন গুন পু ন বিচার। 

বড় ভএ পসরও পিস্থন পসার ॥ ১০ । 

পরিজন চিত নহি হিত পরথাব। 

ধরধনে জীব কতএ নহি ধাব ॥ ১২। 

হুম অনধারি হলল পরকার। 

বিরহ সিন্ধু জিব দএ বরু পার ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থন বর নারি। 

ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি ॥ ১৬। 
তালগত্রের পু'খি। 

১। বিনতি--প্রবোধ। লাই-_লাগাইয়।, দিয়া । 
২। পরিচব--পরিচয়্, পূর্বব কর্থা। পচতাব-- 

পশ্চাত্তাপ। 

৯-২। যত মন দিয়! ( আপনাকে ) প্রবোধ দিই, 

বিগ্ভাপতি। 

শ্রিরতমের পূর্ব কথা (স্মরণ করিয়া ) গশ্চান্তাপ 
প্রাপ্ত হই। 

৩:৪। ধৈধ্য ধন, সত্য পথ পরিহার করিয়া, 

কর্মদোষে কনকও কাচ হইল। 

৫-৬। নিষ্ঠুর ব্লভের সহিত স্সেহ করিলাম, 
মনোরথ পূর্ণ হল ন!, সন্দেহও ত্যাগ করে ন1। 

৭-৮। ন্থপুরুষ মনে করিয়! মান ধন গেল, দিন 

দিন মনোরথ মলিন হইল। 

৯-১০। যদি প্রভু দোষ গুণ বিচার না করিবে, 

মহৎ হইয়া পিশুনের কথা প্রসারিত করিবে 

( বাড়াইবে )। 
১১-১২। পরিজনের মনে হছিত প্রস্তাব নাই, 

ধর্ষণে প্রাণ কোথায় না ধাবিত হয়? 

১৩-১৪ | আমি এই উপায় অবধারণ করিলাম, 

বিরহ সিন্ধু বরং প্রাণ দিয়! উত্তীর্ণ ভইব। 

১৫-১৬। বিদ্াপতি কহিতেছে, গুন নারীশ্রেষ্ঠ, 

ধৈর্য্য করিয়া থাক, মুরারীকে দেখিতে পাইবে। 
সী 

৬৪১ 

( রাধার উক্তি ) 

জতনন্চ ও রে জতেও ন নিরবহ। 

এ কহ্ৃু, ততেও অঙ্গিরলহ ॥ ২। 

সে সবে বিসরু তোহে ও রে বিনু হেতু । 

মরএ মধথহি মকরকেতু ॥ ৪1 

কপট কইয়ে কত ও রে কথ হিত। 

বড় বোল ছড় বড় অনুচিত ॥ ৬। 

মোঞ্চে অবলা বরু ও রে দয় জিব। 

তরব ছুসহ নরি শিব শিব ॥ ৮ । 

ভনই বিষ্ভাপতি ও রে সহি লেহ। 

স্বপুরুন বচন পসান রেহ ॥ ১০ । 

মিথিলার পদ । 

১। জতেও--যাহাও। নিরবহ-্পনির্ধাহ, 

সম্পন্ন হয়। ওরে--এই পদে এই শব্ধের উচ্চারণে 



বিগ্যাপতি। 

কিছু বিশেষত্ব আছে ; বাঙ্গালা ভাষায় “ও” অক্ষরের 

উচ্চারণ হনব এবং “রে” দীর্ঘ হয়। এ পদে ঠিক 

তাহার বিপরীত, অর্থাৎ “ও” দীর্ঘ এবং “রে” হৃস্ব 

তবে। 
২। ক্হ-_-কানাই। 

অঙ্গিরল-_-অঙ্গীকার করিল । 

১-২। যত্ব করিয়াও যাহা নির্বাচিত হয় না, 

তে কানাই তুমি তাহাও অঙ্গীকার করিয়াছিলে। 

৩। বিসরু- ভূলিলে। 

৪। মরএ--মারে, লীড়ন করে। 

মধান্য। 

৩-৪। সে সকল বিনা কারণে ভূলিলে, মধান্য 

মকরকেত মদন আমাকে গীড়ন করিতেছে ( তুমি 

যাস! অঙ্গীকার করিয়াছিলে মদন তাহাতে মধাস্য 

চিল; তূমি অঙ্গীরত সকল কথা তৃলিয়াছ, কিন্তু 

মদন আমাকে পীড়ন করিতেছে )। 

৫1 কটয়ে--করিয়া। কন্ত--কনে। 

৬। বড়-বড় বাক্তি, মহত প্রকুষ। 

কথা, প্রতিশ্রুতি । চড়-_ছাড়া। 

৫-৬। কপট করিয়া কত হিন্ত কথা কহিতেছ, 

ততেও-্তাহাও । 

মধথ-_ 

বোল-_ 

মত বাক্তির ( অঙ্গীরুত ) কথা ছাড়া বড় অন্তচিত। 

৭। ৰরু-_বরং। 

৮1 নরি--নদী। " 

৭-৮।| আঁমি অবলা, বরং জীবন দিয়া ( প্রাণ 

ত্যাগ করিয়া, ) শিব শিব বলিয়া ( মদনকে তাড়াই- 

বার জন্য ) ছুঃসত নর্দী উত্তীর্ণ ভষ্ইব ( এই যাতন! 
তইতে মুক্ত হইব )। 

৯-১* | বিস্তাপতি কহছিতেছে, সহিয়া লও, 

নুপুরষের কথা পাষাণ রেখা (মাধব অঙলীকার রক্ষা 
করিবে, ভূজিবে ন। )! 

৩৮৫ 

৬৪২ 

( রাধার উক্তি ) 

বারি বয়স তেজি গেহ। 

পিজ মন ওহয় সন্দেহ ॥ ২। 

তনি মন আছে ওহ ভান । 

এতয় সময় ভেল আন ॥ ৪। 

তোরিত পঠাওব সন্দেস । 

আবে নহি উচিত বিদেস ॥ ৬। 

জৌবন রূপ সিনেহ । 

সেহে স্ত্রমরি খিন দেহ ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কবি ভান। 

অচির হোয়ত সমাধান ॥ ১০ | 

মিথিলার পদ । 

১। বারি--বালী, বালা । গেহ--গেল। 

২। ওভয়--ওই | 

১-২। বালিকা বয়সে ছাড়িয়া গেল, প্রিয়তমের 

মনে ওই সন্দেহ : তাহার মনে আছে আমি এখনও 

বালিকা আছি )। 

৩। তনি-_-তাভার । 

৪1 এতয়__এখানে । 
৩-৪ 1 ক্টাহার মানে সেই তান (ভাব) আছে 

এখানে অন্য সময় ভইল (এখানে আমি যৃবতী 

হইয়াছি )। 
€। তোরিত-_ত্বরিত । 

৫-৬। ত্বরিত সংবাদ পাঠাইব, এখন বিদেশ 

উচিত নয় ( এখন বিদেশে বাস কর। উচিত নয় )। 

৮1 সেছে_-সেউ। খিন-_ ক্ষীণ । 

৭-৮। তাহার যৌবন, রূপ, গ্সেহ স্মরণ করিয়া 

দেহ ক্ষীণ (হইল )। 

৯-১০ | বিস্তাপতি কবি কহিতেছে 'মচিরে 

( মাধব ) মনযোগী হইবে। 



৩৮৬ 

৬৪৩ 

(রাধার উক্তি ) 

বড়ি বড়াই সবে নহি পাব 

বিধি নিহারই যাহি। 

অপন বচন যে প্রতিপালয় 

সে বড় সবন্থ চাহি ॥ ২। 

সাজনি সুজন জন সিনেহ। 

কি দিয় অজর কনক উপম 

কি দিয় পাসান রেহ ॥ | 

ও যদ্দি অনল আনি পঙ্জারিয় 

তইও ন হোয় বিরাম। 

ই যদি অসিকি কসি কই কাটা 

তইও ন তেজয় ঠাম ॥ ৬। 

গরল আনি স্থধারসে সিঞ্চিয় 

শীতল হোমায় ন পার । 

য্ইও স্ুধানিধি অধিক কুপিত 

তইও ন বরিষ খার ॥ ৮। 

ভন বিদ্যাপতি শুন রমাপতি 

সকল গুণ নিধান । 

আপন বেদন তাকো নিবেদিয় 

£য পরবেন জান ॥ ১০। 

বিগ্ভাপতি | 

৪1 কি দিয়_কি দিব। অজর-সসুশর | 

উপম-সউপমা | পাসান-_পাষাণ। রেহ-_রেখা। 

৩-৪1 সজনি, সুজন পুরুষের মেহ কি শুনার 

স্বর্ণের সহিত কিম্বা পাষাণ রেখার সহিত উপমিত 

করিব? 

৫। ও-_সে। পজারিয়__জালাই । তইও 

-তথাপি। বিরাম-_-বিরতি, পরিবর্তন । 

৬। ই--ইহা। কাস কই--কসিয়া, বল- 

পূর্বক: কাটী-_কাটা যায়। 
৫.৬ সে (ন্বর্ণ) যদি অগ্রি আনিয়া জালাই 

তথাপি পরিবর্তিত হয় না, ইহা ( পাষাণ রেখ! ) যদি 

বলপূর্বক আস দ্বারা কাটা যায় তাহা হইলেও স্থান 
ত্যাগ করে না (মুছিয়! যায় না । 

৭। [সঞ্চিয়-_সিঞ্চন করে। 

৮। খার- ক্ষার। 

৭-৮| গরলে অমৃত সিঞ্চন করিলেও শীতল হয় 

না, যদিও চন্ত্র অধিক কুপিত (হয় ) তাহা হইলেও 

ক্ষার (লবণ ) বর্ষণ করে না। 

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, সকল গুণনিধান 

রমাঁপতি শুন, আপনার বেদন তাহাকে নিবেদন কর 

যে পরবেদন জানে । 

ভোমায়- হয়। 

মিথিলার পদ । 

১। বাঁড় বড়া্ঈ--শ্রেষ্টতর । সবে--সকলে। 

পাবই-_-পায়। নিহারই-_দেখে, কৃপা করে। যানি 

-যাহাকে। 

২। প্রতিপালয়-স্প্রতিপালন করে। সবন্থ-- 

সকলের । চাহি--চেয়ে, অপেক্ষা । 

১-২। সকলে শ্রেষ্ঠত্ব পায় না, বিধি যাহাকে 

কপা করে (সেই পায়)। আপনার বচন বে 

প্রতিপালন করে, সেই সকলের অপেক্ষা বড়। 

৩। সাঁজনি--সজনি । জন--পুরুষ। সিনেহ 

-ঘেছ। 

৬৪৪ 

(রাধার উক্তি) 

পহিলি নিপরীতি পরান জাতর 

তখনে অইসন রীতি । 

সে আবে কবহু হেরি ন হেরথি 

ভেলি নিম সনি তীতি ॥ ২। 

সাজনি জিবথু সএ পচাস। 

সহসে রমনি রয়নি খেপথু 
মোরা তন্হিকি আস ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি। 

কতনে জতনে গউরি অরাধিঅ 

মাগিঅ খ্বামি সোহাগ । 

তথুনধ অপন করম তু... 

জইসন জকর ভাগ ॥ ৬। 

সময় গেলে মেঘে বরীসব 

কীদহু তে জলধার। 

সিত সমাপলে বসন পাই 

তে দন কী উপকার ॥ ৮। 

রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ 

ভোজন দিবস অন্ত । 

জউবন গেলে জুবতি পিরিতি 

কী ফল পাত কন্ত ॥ ১০। 

ধন অছইতে জে নহি ভোগএ 

তা মনে হো৷ পচতাব। 

জউবন জীবন বড় নিরাপন 

গেলে পলটি ন আব ॥ ১২। 

ভন বিষ্ভাপতি সুনহু জউবতি 

সময় বুঝ সয়ান। 

রাজ। মিবসিংহ রূপ নরায়ন 

লখিমা দেবি রমান ॥ ১৪। 
তালপত্রের পুথি। 

১। পহিলি-_প্রথম। আতর--অন্তর। ২। 

কবন্ত--কথনও । হেরথি--দেখে | সন-_তুল্য। 

তীতি--তিক্ত। 
১-২। প্রথম শ্রীতির সময় প্রাণ অন্তর ( তখন 

পরম্পরের 'প্রাণ স্বতন্ত্র আছে ইহাও অসহা বিবেচন! 

হইত ) তখন এইরূপ রীতি (ছিল, সে এখন 

দেখিয়াও দেখে না, (আমি তাহার চক্ষে ) নিমের 

মত তিক্ত হইলাম । 

৩। জীবধৃ--জীবিত হউক | সএ_-শত। 

সহসে--সহত্র। খেপথু--ক্ষেপণ করুক। 

মোরাহ- আমার । তহ্কিকি- হার । 

৩৮৭ 

৩-৪। সজনি, শত পঞ্চাশ (বর্ষ সে) বাচিয্না 

থাকুক, সহম্র রমণীর সহিত রঞ্জনী যাপন করুক, 

আমার ষ্টাহারই আশ! । 

৫। গউরি--গৌরী। আরাধিঅ-_-আরাধনা 

করে। মাগিঅ--চায়। 

৬। তথুহ--তথাপি। করম-কর্ম্ম। ভুপ্তিয়_ 

-ভোগ করে। জকর-যাহার। ভাগ--ভাগ্য । 

৫-৬। অনেক যত্ে গৌরী আরাধন! করে, স্বামীর 

সোহাগ প্রার্থনা করে, তথাপি আপনার কর্ম্ম ভোগ 

করে, যাহার যেমন ভাগ্য . সে সেইরূপ ফল পায় )। 

৭। কীদহু-_-ফকিবা, কি। 

৮। সমাপলে--সমাগ্ত হইলে। 

তঠেদছু-_তাহাতে কি। 

৭-৮। সময় অতীত হইলে (যদি) মেঘ বর্ষণ 

করে সে জলধারায় কি: ফল হইবে)? শীত সমাপ্ত 

হইলে যাদ বসন পাই তাহাতে কি কিছু উপকার 

ইয়? 

৯। নিবোধিঅ-_নিবদ্ধ করে, রচনা করে। 

রঞ্জনী গেলে ( অবসান হইণে ) প্রদীপ 

রচনা করিলে, দিৰ্সান্তে ভোজন করিলে (কি ফল 

হুইবে)? যুবতীর যৌবন গেলে প্রীতিতে কান্ত কি ফল 

পাইবে 2 

১১। অছইতে_-থাকিতে, আছিতে। ভোগএ 

_-ভোগ করে। তা-তাহার। পছতাব--পশ্চাতাপ। 

১২। নিরাপন-_-আপন নহে, পর। 

১১-১২। ধন থাকিতে যে ভোগ করে না তাহার 

মনে পশ্চাত্তাপ হয়, যৌবন জীবন বড় পর, গেলে 

ফিরিয়া আসে না। 

শ্ীতাতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশাস্তে 

ক্রীড়ারস্তঃ কুবলয়দৃশাং যৌবনাস্তে বিবাহঃ। 
সেতোবন্ধঃ পয়সি গলিতে প্রস্থিতে লগ্রচিন্ত। 

সবঞ্চেগ্তিবিফলং স্ব স্ব কালে ব্যতীতে ॥ 

নীতিপ্রর্দীপ। 

১৩-১৪। বিস্তাপতি কছে শুন যুবতি, চতুর সময় 

পাইয়-_-পায়। 

৯-১৩ | 



৩৮৮ 

শিবসিংহ বূপনারায়ণ লিমা দেবীর বল্পত। 

৬৩৪৫ 

: রাধার উক্তি ) 

লোচন ধাএ ফেধা এল 

হরি নহি আএল রে। 

শিব শিব জিবও ন জাএ 

আর্সে অরুবাএল রে ॥ ২। 

মন করি উহা উড়ি জাইজ 

জীহা হরি পাইঅরে । 

পেম পরসমনি জানি 

আনি উর লাইঅ রে ॥ ৪। 

সপনহু সঙ্গম পাওল 

রঙ্গ বঢ়াওল রে। 

সে মোর বিহি বিঘটাওল 

নিন্দও হেরাএল রে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি গাওল 

ধনি ধইরজ কর রে। 

অচিরে মিলত তোহি বালন্ত 
প্রত মনোরথ রে ॥ ৮। 

তালপত্রের পু খি। 

১। ফেধাএল- ধাবমান হুইল। 

২) জিবও-_জীবনও। অরুবাএল- জড়াইল। 

১-২। লোচন ধাইয়া আবার ধাবমান হইল 

( পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিতেছে ) হরি আসিল না। 
শিব শিব, জীবনও যায় না, আশার জড়াইর়! রাখিয়াছে। 

৩। তাহা-_-তথাক়। জাইঅ--যাই। জাহ! 

যেখানে । ৪ লাই---রাখি। 
৩-৪। ধনে হয় যেখানে হরিকে পাই, সেখানে 

উড়িয়া যাই প্রেম ল্পর্শমণি জানিয়! আনিয়া বক্ষে রাখি। 

৫। সঙ্গম-_-মিলন, সাক্ষাৎ। বড়াওল”_ 

হাড়াইলাম। 

বিগ্ভাপতি। 

বুঝে । (সময় মত চতুর কাস্ত আসিবে )। রাজ ৬। বিহি-_বিধি। বিঘটাওল-_-মন্দ ঘটাইল। 

হেরাএল-_হারাইল। 

৫-৬। স্বপ্নে সাক্ষাৎ পাইলাম, রঙ্গ বাড়িল, 

তাহাও বিধি নষ্ট করিল, নিদ্র! হারাইলাম (আর 

নিদ্রা হয় না বে হরিকে স্বগ্ে দেখিবে)। 

৮। বালভু-_বল্পভ। 
৭-৮। বিগ্ভাপতি কবি গাইল, ধনি ধৈর্য কর 

(ধর), শীঘ্ব তোর বল্লভ মিলিবে, মনোরথ পূর্ণ হইবে। 

৬৪৬ 

(রাধার উক্তি) 

জতএ সতত বইসে রসিক মুরারি। 

ততএ লিখিহ মোর নাম দুই চারি ॥ ২। 

সখিগণ গণইতে লইহ মোর নাম। 

পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোর বাম ॥ ৪। 

দিনে এক বেরি পিয়া! লএ মোর নাম। 

অরুন ছুলহ করে দএ জল দান ॥ ৬। 

ইহ সব অভরণ দিহ পিয়। ঠাম। 

জনম অবধি মোর ইহ পরণাম ॥ ৮। 

নিচয় মরব হম কামুক উদ্েস। 
অবসর জানি মাগব সন্দেস ॥ ১০। 

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি । 

দিন ছুই চারি বহি মিলব যুরারি ॥ ১২। 

১। জতএ-' যেখানে । ূ 

৩। সখীগণের গণনা করিতে ( সখীগণের নাম 

মাধবকে বলিবার সময় ) আমার নাম লইও। 
৬1 ছুলহ--হুর্মভি। 

কান্তে কত্যপি বাসরাণি গময় ত্বং মীলয়িত্বা দুশৌ 
স্বস্তি স্বস্তি নিমীলয়ামি নরনে বাবর শুন্তাদিশঃ। 
আয়াত! বয়মাগমিব্যতি সুষ্থতরগন্ত ভাগ্যোদয়ৈঃ | 
সন্দেশো বদ কম্তবাভিলবিতস্তীর্থেবু তোয়াঞ্জলিঃ ॥ 

অমরুশতক। 

১০। অবসর জানিয়া সংবাদ চাহিও। 



বিদ্াপতি। 

৮। অবধি-_শেষ। 

১২। বহি-_বহিয়া, অতীত হইলে। মিলব-_ 

মিলিবে। পাঠাস্তর-_ধৈরজ কর চিতে কাহ,সে 

ভূহারি। 

৬৪৭ 

' সথীর উক্তি ) 

শুন গুন সুন্দরি কর অবধান। 

নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥ ১। 

কাহে তু হৃদয়ে করসি অনুতাপ । 

অব মিলব সোই স্থুপুরুখ আপ ॥ ৪ 

উদ্দভট প্রেমে করসি অনুরাগ । 

নিতি নিতি এঁসন হিয় মাহা জাগ ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ। 

স্বপুরুখ কব ন তেজয় নেহ ॥ ৮। 
২। বিদগধ- বিদগ্ধ জন ( পুরুষ )। 

৪1 আপ--আপনি। 

৫। উদভট-_উদ্তট, অদ্ভুত 
৬ | হিয়। মাহা! জাগ-__ হৃদয়ের মধ্যে জাগে । 

৭। বান্ধহ থেহ-ধৈর্্য ধর। 

৮। নুপুরুষ কখন ন্নেহ ত্যাগ করে না। 

৬৪৮ 

(রাধার উক্তি) 

অবিরল পরএ মদন সরধারা 

একল দেহ কত সহত হমারা ॥ ২। 

সপনেহ তিল! এক তহ্ি সঞ্ঞে! রঙ্গে । 

নিন্দ বিদেসল তি পিয়। সঙ্গে ॥ ৪ | 

কাহ্ন কান লাগি কহিহি ভমরা 

তৌঞ্ে জানসি ছুখ অহনিসি হমর! ॥ ৬। 

এতবা বোলি কহুব মোরি সেবা । 

তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা ॥ ৮। 

৩৮৯ 

ভনই বিষ্ভাপতি এছ রস জানে। 

রাএ দিবসিংহ লখিম! দেই রমানে ॥ ১০। 
তালগন্দ্রের গু'খি। 

যোগিয়ামালব ছন্দ । ১৪ হইতে ১৭ মাত্র । 

১। পরএ--পড়িতেছে। 

২। একল-_-একেলা, এক । সহত---সহিবে। 

১-২। মদনের শরধারা অবিরল পড়িতেছে, 

আমার একা দেহ কত সহিবে? 

৩। সপনেহু-স্বপ্লে। তিলা--তিল। 

৪। বিদেসল--বিদেশে গমন করিলাম। 

তহ্নি-_তিনি, সে। 

৩-৪। স্বপ্নে এক তিলের ( জন্ত ) সেই প্রিয়- 

তমের সঙ্গে রঙ্গে নিদ্রাবস্থায় বিদেশে গমন করিলাম 

(নিদ্রাবস্থায় শ্বপ্ন দেখিলাম প্রিয়তমের সঙ্গে বিদেশে 

সাক্ষাৎ হইয়াছে )। 

৫। কান লাগি--কানে লাগিয়া, কানে কানে। 

কহিহি-_-কহিস্। 

৬। জানসি- জানিন্। 

৫-৬। ভ্রমর, কানাইর কানে কানে কহিস্, তুই 
অহুনিশি আমার ছুঃখ জানিস। 

৭। এতবা--অথব1। বোলি-_-কহিয়া, 

জানাইয়।। সেবা _নিবেদন। 

৮1 তিরথ--তীর্ঘ। দেবা--দিবে। 

৭-৮। অথবা আমার নিবেদন জানাইয়া কাছুবি, 

তীর্থ জানিয়৷ ( দেখিয় ) জপাঞ্জলি দিবে ( আমার 

মৃত্যু হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়৷ জলে তর্পণ করিবে )। 
৯-১০ | বিষ্কাপতি কহে, লখিম! দেবীর বল্পভ 

রাজ! শিবসিংহ এই রস জানেন। 

৬৪৯ 

( রাধার উক্তি ) 

নউমি দস! দেখি গেলাহে নড়াএ। 

দসমি দস! উপগতি ভেলি জাএ ॥ ২। 



৩১৩ 

হুহ্কি অরজল অপজস অপকার 

হমে জিবে অঙ্গিরল জম বনিজার ॥ ৪। 

আবে সুখে কাই করথু বিদেস। 

স্থমরি জলাঞ্জলি দিছুথি সন্দেস ॥ ৬। 

বহ মলয়ানিল ঝর মকরন্দ । 

উগও সহস দস দারুন চন্দ ॥ ৮1 

করও কমল বন কেলি ভমরা ৷ 

আবে কী ভল মন্দ হোএত হমরা ॥ ১০। 

ভনই বিদ্যাপতি নিরদয় কন্ত। 

এহি সৌ ভল বরু জীবক অন্ত ॥ ১২৯। 
তালপত্রের পুধি। 

১। নউমি দ্রশা--বিরছের নবমী দশা, মুচ্ছা। 

নড়াএ__-ফেলিয়! । 

২। উপগতি-__-উপগত, আগত । 

১-২। (আমাকে ) মৃচ্ঘিত দেখিয়! ফেলিয়া 
গেল, মৃত্যু (বিরহের দশম দশা ) আসিয়া উপস্থিত 
হইল। 

৩। হুহ্কি-সে। অরজল---অর্জন করিল। 

৪। জিবে- জীবন । অঙ্গিরল--_ অঙ্গীকার 

করিল। বনিজার-__-বণিক, স্দাগর। 

৩-৪। সে অপযশ ও অপকার অর্জন করিল, 

হমরূপী বণিক আমার জীবন অঙ্গীকার করিল 

(গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল )। 

৫-৬। এখন কানাই সুখে বিদেশে (বাস) 

করুক, শ্ররণ হইলে (আমাকে মনে পড়লে) 

জলাঞ্জাল রূপ সংবাদ দিবে (মুত ব্যক্তির উদ্দেশে 

যেরূপ জলাঞ্জলি দিয়া তর্পণ করে সেইরূপ যেন মাধব 

আমাকে প্মরণ হইলে করে )। 

ণ-৮। মলয়ানিল বহুক, মকরন্দ ঝরুক, দশ 

সহজ চন্দ্র উদ্দিত হউক । 

৯-১০ | কমলবনে ভ্রমর কেলি করুক, এখন 

আমার কি ভাল মন্দ হইবে ( তাহাতে আমার কি 

ক্ষতি বৃদ্ধি)? 

বিদ্যাপতি। 

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে কান্ত নিয় 

ইহার অপেক্ষা বরং জীবনের অস্ত (মরণ ) ভাল। 

৬৫০ 

(রাধার উক্তি ) 

কমল শুখায়ল ভমর নই আব। 

পথিক পিয়াসল পানি ন পাব ॥ ২। 

দিন দিন সরোবর হোই অগারি। 

অব নই বরিষই মহী ভর বারি ॥ ৪। 

যদি তোহেঁ বরিষব সময় উপেখি। 

কী ফল পাওব দিবস দিপ লেখি ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি অসময় বানী । 

মুরুছল জীবয় চুরু এক পানী ॥ ৮। 

মিথিলার পদ । 

১। নই--না। আব -আসে। 

২। পিয়াসল--পিপাসিত। পাব-_পায়। 

১-২। কমল শুকাইল ভ্রমর আসে না, পথিক 

পিপাসিত, জল পায় না। 

৩। অগারি-_-অগভীর, অল্প জল। 

৪। অবহ--এখনও। বরিষই-_বর্ষণ করে। 

মহী ভর--পৃথিবী ভরিয়া । 

৩-৪। দিন দিন সরোবর স্ব্লজল হইল, এখনও 

পৃথিবীপুণ করিয়া বারি বর্ষণ হয় না। 

&। বরিষব-_বর্ষণ করিবে । উপেখি-_ 

উপেক্ষা করিয়া । 

৬। লেখি--লেশি, জালিয়া। 

৫-৬। তুমিযদ্দি সময় উপেক্ষা করিয়া! ( অতীত 

হইলে ) বর্ণ করিবে, দিবসে দীপ জ্বালিয়া কি ফল 

পাইবে? 

৮। মুরুছল-_সুচ্ছিত ব্যক্তি। জীবয়-_বীচে। 

চুরু-_অঞ্জলি। 

৭-৮। বিদ্যাপতি অসময়ের (মন্দ সময়ের ) কথা 



বিদ্ভাপতি । ৩৯১ 

কহিতেছে, মূর্চিত ব্যক্তি এক অঞ্জলি জলে (পান (হইত ) কত মধু (চৈত্র) মাস বিলাসে কাটাঈল, 
করিলে ) জীবন প্রাপ্ত হয়। 

৬৫১ 

( সথীতে সখী কথা ) 

কুম্বমে রচল সেজ মলয়জ পঙ্গজ। 

পেয়সি শ্রমুখি সমাজে । 

কত মধু মাস বিলাসে গমাগ্ল 

নব পর কানে লাজে ॥ ২। 

সখি তে দিন জন্য কান্ত আবগাতে | 

স্সরতন্ তর স্মখে জনম গমাওল 

ধথর! তর নিরবাতে ॥ ৪ | 

দখিন পবন সট্টরভ উপভোগল 

পিউল অমিয় রস সারে । 

কোকিল কলরন উপবন পরল 

তহ্তি কত কয়ল বিকারে ॥ ৬। 

পাতহি সঞ্চে! ফুল ভমরে অগোরল 

তরুততব লেলঙ্গি বাসে । 

সে ফল কাটি কীটে উপভোগল 

ভমর! ভেল উদ্াসে ॥ ৮ । 

'ভনই বিদ্যাপতি কলিভুগ পরিনতি 

চিন্তা:জন্ন কর কোই । 

হ্গপন করম অপনে পএ ভুষ্জিয় 

জঙ্ঞে! জনমাস্তর হোই ॥ ১০। 

তালপত্রের পুঁধি। 

ভীমপলাশী অহিরাণি £ছন্দ। ২৬ হইতে ২৯ 

মাতা । 'গ্রতান্তর ১২ মাত্র! অথবা ১৩। 

১। সেজ--শয্যা। পেয়সি-_প্রেয়সী। 
২। গমাওল--যাপন করিল। কভইতে- 

কহিতে। 

১-২। কুদ্গুমে শযা। রচনা করিত, চন্দন পঞ্সে 

শোভিত হয়া ) নুমৃখী ( মাধবের ) নিকটে প্রেরসী 

এখন পরকে কহিতে লজ্জা! হয়। 

৩। কান- কাহাকেও। অবগাহে-_জানে, 

জানিতে হয়। 

৪1 স্রতরু--কল্পতর । নিরবাহে--নির্ববাহ 

করিতে হয়। 

৩-৪। হে সখি, ( এমন ) দিন ( যেন) কাহা- 

কেও না জানিতে ভয়, কল্পতরু তলে সুখে জন্ম 

কাটাইল ( এখন ) ধতুরা বৃক্ষ তলে নির্বাহ ( কাল 

যাপন ) করিতে হইতেছে । 

৫। উপভোগল--উপভোগ করিল । পিউল-__. 

পান করিল। 

৬। তহি__তিনি, সে। 
৫€-৬। দক্ষিণ পবন সৌরভ উপভোগ করিল, 

অমৃত রসসার পান করিল, কোকিল কলরবে উপবন 
পূর্ণ ভইল, সে কত বিকার করিল (রাধাকে যাতনা 
দিল )। 

হি পাতহি-_পড়িতেই, আরম হইতেই । 

লেলহ্কি-_লইলেন, লইল। 

৭-৮। ফুল হতেই ( কৈশোর হইতেই ) ভ্রমর 
আগুলাইল, তরুতলে বাস লইল; সে ফল কাটিয়া 

কীট উপভোগ করিল, ভ্রমর উদাসীন হইল। 
বিদ্ভাপতি কহিতেছে, কলিযুগের 

পরিণাম, কোন চিন্তা করিও না, জন্মাস্তরে কেত ) 

আপনার কর্ণ আপনি ভোগ করে। 

৯-১৬ 1 

৬৫২ 

(রাধার ডাক্ত ) 

সরসিজ্ে বিন সর সর বিন সরসিজ 

কী সরসিজ বিনু সুরে। 

জৌবন বিম্ু তন তনু বিনু জৌবন 
কী জৌবন পিয় দুরে ॥ ২। 



৩৯২ 

সখি হে মোর বড় দৈব বিরোধী । 
মদন বেদন বড় পিয়া মোর বোল ছড় 

অব দেহে পরবোধী ॥ ৪। 
চৌদিশ ভমর ভম কুম্থুমে কুস্থমে রম 

নীরসি মাজরি পিবই । 

মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ 

শুনি বিরহিনী কইসে জীবই ॥ ৬। 

দিনেহ অছল জত হম ভেল ন ট্টত 

বড় বোল জত সবেই থীরে। 

অইসন কএ বোল দু নিঅ সীম তেজি কনু 

উছলু পয়োনিধি নীরে ॥৮। 

ভনই বিদ্যাপতি অরেরে কমলমুখি 

গুনগাহুক পিয় তোরা । 

রাজ! শিবসিংহ রূপনরায়ন 

সহজে একো নহি ভোরা ॥ ১০। 
মিথিলার পদ । 

১-২। পদ্ম বিন! সরোবর, সরোবর বিন! পদ্ম, 

কিন্বা পদ্স সূর্য্য বিন! ( শোভা পায় না)) যৌবন শৃন্ত 
দেহ, দেহ শুন্য যৌবন অথবা! প্রিয়তম দূরে থাঁকিলে 
যৌবন ( শোভা! পায় না )। 

৩। দৈব- বিধাতা । 
৪। বোল-_কথা। ছড়-_ছাড়িল। দেহে-- 

দিতেছিস্া। পরবোধী-_প্রবোধ। 

৩-৪। সখি, বিধাতা আমার প্রতি বড় বিরুদ্ধ 

(বিমুখ )। মদন বড় বেদনা দিতেছে, আমার 

প্রিয়তম কথা৷ ছাড়িল ( আসিব বলিয়া আর আদিল 

না, ) এখনও ( আমাকে ) প্রবোধ দিতেছিস্? 

€। নীরসি-নীরদ করিয়া, রস নিঃশেষ 

করিয়।। মাজরি- মঞ্জরী। 

৫-৬। চৌঘিকে ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে, কুন্ুমে 
কুন্মে রমিতেছে, মঞ্জয়ীর (মধু) নিঃশেষ করিয়া 

পান করিতেছে। ধীর পবন বহিতেছে, পিক কুছ 

বি্কাপতি। 

কুছ কহিতেছে, শুনিয়া বিরহিণী কেমন করিয়া 

বাঁচিবে? 
৭। অছল--আছিল। হম ভেল--আমার 

(মনে : হুইল, আমার ধারণা ছিল। থীরে_স্থির। 
৮। বোলদন্--বলে। কন্ু--কত়ু। 

৭-৮। যত (যেরূপ) প্রেম ছিল, আমার ধারণা 

ছিল ভাঙ্গিবে না (প্রেমের হাস হইবে না ), বড় 

( মহৎ বাক্তি ) যাহা বলে সকল স্থির ( কখন বাক্য 

লঙ্ঘন হয় না)। এমন কে বলে (এমন কথা কেহ 

বলে না) সমুদ্রের জল নিজ সীম! ত্যাগ করিয়া! কখন 
উদ্বেলিত হয়? 

৯। গুণগাহক-_গুণগ্রাহক। 

৯-১০। বিদ্াপতি কহিতেছে, হে কমলমুখি, 

তোর প্রিয়তম গুগগ্রাহক। রাজ! শিবসিংহ রূপ- 

নারায়ণ স্বভাবতঃ একটাও ভুলেন না। 

৬৫৩ 

(রাধার উক্তি ) 

কুন্দ কুসুম ভরি সেজ সোহাওন 

চান্দ ইজোরিএ রাতি। 

তিল! এক স্তুপ সমাগম পাওল 

মাস বরখ ভেল সাতি ॥ ২। 

হরি হরি পুনু কইসে পলটি মধুরপুর জাএব 
পুনু কইসে ভেটত মুরারি। 

চিন্তা জাল পড়লি হরিনী সনি 

কি করব বিরহিনি নারী ॥ ৪। 

এক ভমর ভমি বহুল কুস্থম রমি 

কতন্ছ ন কেও কর বাধ। 

বছবল্পভ সঞ্চে৷ সিনেহ ব্ঢ়াওল 

পড়ল হুমর অপরাধ ॥ ৬। 

দিবসে দিবসে বেআধক অধিকা এল 

দ্লারণ ভেল পচবান। 



বিগ্যাপতি। 

আওর বরখ কত আসে গমাওব 

সংমঅ পরল পরান ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থন্থ বর জৌবতি 

মন চিন্তা করু ত্যাগ । 

অচির মিলত হরি রহ ধৈরজ ধরি 

স্বদিনে পলটত ভাগ ॥ ১০ । 

তালপত্রের পু খি। 

পহড়িয়ামলারী ছন্দ । ২৪ হইতে ২৮ মাত্রা । 

১। সোহাওন- শোভন । ইজোরিএ-_ 

উজ্জ্বল। 

২। তিলা-__তিল। 

শাস্তি । 

১-২। কুন্দ কৃম্গমে পুর্ণ শষ্য! সুশোভিত, চন্দ্র 

কিরণে রাত্রি উজ্জ্িল। এক তিলের জন স্থপ্রভূর 

সমাগম পাইলাম, মাষ বর্ষ ( ব্যাপিয় ) শাস্তি হইল। 

স্বপু-_্ুপ্রভ। সাতি 

৩। হরি হরি-হাঁয় হায়। মধুরপুর-__মথুরা- 

পুর। ভেটত- _মিলিবে। 
৪। সনি-_তুল্য। 

৩-৪। হায় হায়, আবার কিরূপে মথ্রাপুরে 

ফিরিয়! যাইব, কেমন করিয়! আবার মুরারি 

মিলিবে? হরিণীর স্তায় চিস্তাজালে পড়িলাম, 
বিরহিণী নারী কি করিবে? 

&। কতন্ছ--কোথাও । কেও--কেহ। বাঁধ-_ 

রোধ । 

৬। বহুবললভ--বনু নারীর বল্পভ। বঢ়াওল 

--বাড়াইলাম। 

৫-৬। এক ভ্রমর ভ্রমণ করিয়! বহু কুস্থমে রমণ 

করে, কোথাও কেছ বাধা করে না ( কেহতাহাকে 

রোধ করিয়া রাখিতে পারে না)। বনু বল্পভের 

( মাধবের ) সহিত স্েহ বাড়াইলাম আমার অপরাধ 

পড়িল (হইল )। 

৭| বেআধক--ব্যাধের। অধিকাএল-_অধিক 

হইল, বাড়িল। 

৩৯৩ 

৮1 আওর--আরও । 

৭-৮। দিনে দিনে পঞ্চবাণ (মদন ) ব্যাধের 

অধিক দারুণ হইল ; আরও কত বর্ষ আশায় কাটিবে, 

প্রাণ সংশয়ে পড়িল। 

১০1 পলটত-_পালটাইবে, ফিরিবে। ভাগ-_ 

ভাগ্য। 

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, 

মন হইতে চিন্তা ত্যাগ কর, হরি শী মিলিবে ধৈর্য্য 

ধরিয়! থাক, সুদদিনে কপাল ফিরিবে। 

৬৫৪ 

(রাধার উক্তি ) 

সখিহে কতনু ন দেখিঅ মধাই 

কাপ শরীর থীর নহি মানস 

অবধি নিমর ভেল আই ॥ ২। 

মাধব মাস তীথি ভউ মাধব 

অবধি কইএ পিআ গেলা । 

কুচ যুগ সন্তু পরসি করে বোললক্ছি 
তে পরতিতি মোহি ভেলা ॥ ৪1 

মৃগমদ চানন পরিমল কুস্কুম 

কে বোল সীতল চন্দ! । 

পিআ বিসলেখে অনল জঙ্ে! বরিসএ 

বিপতি চিহ্নিয় ভল মন্দা ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুন বর জৌবতি 

চিতে জন্ু ঝাঁখহ আজে । 

পিঅ বিসলেস কলেস মেটা এত 

বালস বিলসি সমাজে ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১। কতহু-_-কোথাও । 

২। নিঅর-_নিকট। আউ--আজি। 

১-২। ছে সখি, মাধবকে কোথাও দেখিতে পাই 

না। শরীর কাপিতেছে, মানস স্থির নয়, অবধি 

( মাধবের ফিরিবার দিন ) আজ নিকট হুইল । 



৩৯৪ 

৩। ভউ--হইল। 

৪1 বোললহ্ছি -.বলিলেন। 

1 

৩-৪1 বৈশাখ (মাধব) মাসে শুরু একাদশী 

( মাধব তিথি ) ফিরিবার নির্দিষ্ট সময় ( অবধি ) 

নিরূপণ কারয়। প্রিয়তম গমন করিলেন । ( আমার) 

কুচষুগশস্থ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তাহাতে আমার 

প্রতীতি হইল। 

৬। বিসলেখ__বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ । 

চিনি। 

৫-৬। মুদমদ, চন্দন, কুক্কুম, ( পুষ্প) পরিমলে 

(কোন উপকার হয় ন! ), চন্ত্রকে কে শীতল বলে? 

শ্রিয়তমের বিচ্ছেদে (চন্দ্র) যেন অনল বর্ষণ 

করিতেছে, বিপত্তি কালে ভাল মন্দ চিনিতে পারি। 

৭| ঝাঁখহ--শোক কর। 

৭-৮। বিদ্তাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, 
আজ মনে শোক করিও না, গ্রিয়তমের বিরহ ক্লেশ 

মিটিবে, বল্লডের সহিত বিলাস করিবে। 

নেপালের পু থিতে ভণিতা অন্যরূপ--- 

ভনই বিস্তাপতি অরেরে কলামতি 

অবধি সমাপল আজ! । 

লখিম1 দেবিপতি পুরিহ মনোরথ 

আবিহ শিৰসিংহ রাজ! ॥ 

বিগ্কাপতি কহিতেছে, হে কলাতি, আজ অবধি 

সমাপ্ত হইল লখিমা1 দেবীপতি শিবসিংহ রাজ৷ 

আসিতেছেন, তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন 

( তোমার প্রিয়তমকে আনিয়া দিবেন )। 

পরতিতি-_ 

চিহ্নিয়-_ 

৬৫৫ 

(রাধার উক্তি ) 

সাহর মজর ভমর গুজর 

কোকিল পঞ্চম গাব । 

দখিন পবন বিরহ বেদন 

নিঠুর কন্ত ন আব ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। 

সাজনি রচহ সেহে উপাএ। 

মধু মাস জঞ্েো মাধব আবএ 

বিরহ বেদন জাএ ॥ ৪। 

অছল অঙ্গজ ভেল অনঙগজ 

ধনু রিবাড়ল হাথ । 

নাহ নিরদয় তেজি পড়া এল 

ওড়ল হমর মাথ ॥ ৬। 

এক বেরি হরে ভসম কএলাহে 

ছুসহ লোচন আগী। 

পুনু অহির কুল জনম লেলহ 

বিরহি বধএ লাগি ॥ ৮। 

জক্রো৷ তোহি পাবও' অরে বিধাতা 

বাঁধি মেলও অন্ধ কৃপ। 

জাহেরি নাহ বিচখন নাহী 

তাকে কী দিয় রূপ ॥ ১০। 

আনকই রূপ হিত পএ করএ 

হমর ই ভেল কাল । 

দিনে দিনে দুখ সহএ ন পারঞ্েগ 

পড়এ অধিক ভার ॥ ১২। 

তালপত্রের পুথি ও বীর্ভনানন্দ। 

১। সাহুর-_-সহকার। মজর-_মুগ্ুরিত 

গুজর--গুঞ্জন করে। গাব--গায়। 

২। কস্ত--কাস্ত। আবস্আসে। 

১-২। সহকার মুঞ্জুরিত হইল, ভ্রমর গুঞ্জন 
করিতেছে, কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে। দক্ষিণ পবনে 
বিরহ বেদন ( বাড়িতেছে ), নিষ্ঠুর কান্ত আসে না। 

' ৩। রচহ--রচনা কর, বল। 
৩-৪। সজনি, এমন উপায় কর, যাহাতে মধু 

( চৈত্র ) মাসে মাধব আসে, বিরহ বেদন যায়। 
৫&। অছল--আছিল। অঙ্গজ--অঙ্গ হইতে 

উৎপন্ন! অনঙজ-_দেহশুন্ত । রিবাড়ল-_পশ্চাঙ্ধাবিত 
হইল, তাড়া করিল। 



বিদ্যাপতি | 

পড়াএল---পলাইল । ওড়ল-_দেখাইয়া দিল, 

ধরায়! দিল। 

৫-৬। (কাম) অঙ্গজ ছিল, অঙ্জশূন্ত (আকার 

শূন্য ) হইল, হস্তে ধনু লইয়৷ ( আমার ) পশ্চাদ্ধাবিত 

হইল, নির্দয় নাথ ( আমাকে ) ত্যাগ করিয়া! পলায়ন 

করিল (ও কামকে ) আমার মাথ! দেখাইয়া দিল 

! সে স্বয়ং পলায়ন করিল ও আমাকে ধরায়! দিল )। 

৭1 বের1--বেলা, বার । আগী- অগ্রি। 

৮। অহির--আভীর, গোপ। 

৭-৮। একবার হর ছুঃসহ লোচনাগ্রি (দ্বার! ) 

ভন্ম করিয়াছিলেন, পুনর্ববার বিরহীকে বধ করিবার 

গন্ঠ গোপকুলে জন্ম লইয়াছে । 

৯। মেলগু.-নিক্ষেপ কার। 

জাহেরি--যাহার। কীা-_কেন। 

ওরে 1বধাতা, যদ তোকে পাই, বাধিয়া 

অন্ধকৃপে নিক্ষেপ করি, যাহার নাথ বিচক্ষণ নয় 

তাহাকে রূপ দিস কেন? 

'মানক--অগ্তের | 

১১-১২। অন্তের পক্ষে রূপ মঙ্গল করে (কিন্তু) 

ইহা আমার কাল হইল, দিন দিন হঃখ সহ্য করিতে 

পারি না, অধিক ভার হইল। 

১০ 

৯-১০ | 

১১। 

৬৫৬ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রথমহি উপজল নব অনুরাগে । 

মন কর প্রান ধরিঅ তস্থ আগে ॥ ২। 

আব দিনে দিনে ভেল পেম পুরানে । 

ভূগুতল কুন্ুম স্থরভি কর আনে ॥ ৪। 
হরিকে কহুব সখি হমরি বিনতী । 

বিদরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী ॥ ৬। 

রতস সমঅ পিআ৷ জত কহি গেলা । 

অধরাছ আধ সেহও ছুর ভেলা! ॥ ৮। 

ভনহি বিষ্ভাপতি এহে রস ভানে। 

রাএ সিবসিংহ লখিম! দেই রমানে ॥ ১০। 
তালপত্রের পু'খি। 

১-২। নব অনুরাগ প্রথম উৎপন্ন হইতে তোমার 

( মাধবের ) মনে হইত যে তাভার (রাধার) সম্মুখে 

প্রাণ ধর (রাখ ) (যে কথা মাধবকে বলিতে হইবে 

রাধ! তাহা দূতীকে শিখাইয়! দিতেছেন )। 

৪। ভূগুতল-_তৃত্ত। 

৩-৪। এখন দন দিন প্রেম পুরাতন হুইল, 

উপভুক্ত কুন্গমে (আর মন উঠে না), অপর 

( কুম্ুমের ) সুরভি (গ্রতণ ) কর। 

৬। হলবিএ যাইবে । 

৫-৬। সখি, হরিকে আমার মিনতি কহিবে, 

পুর্ববপ্রীতি ভূলিয়! না যায়। 

৭-৮। আনন্দের সময় প্রিয়তম যত কহিয়া 

গেলেন, তাহার অর্ধেকের অর্ধেক ও দুর হইল (কিছুই 

পূর্ণ হইল না )। 
৯-১০। বিগ্তাপতি কহিতেছে, লখিম৷ দেবির 

বল্পভ রায় শিবসিংহ এই রস জানেন । 

৬৫৭ 

(রাধার উক্তি) 

কহত কহুত সখি বোলত বোলত রে 

হমারি পিয়া কোন দেশ রে। 

মদন শরানলে ই তন্গু জর জর 

কুশল শুনইত সন্দেশ রে ॥ ২। 

হমারি নাগর তথায় বিভোর 

কেহুন নাগরী মিলল রে। 

নাগরী পায় নাগর স্তুখী ভেল 

হমারি হিয়। দয় শেল রে ॥ ১। 

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর 

তোড়হ গজমতি হার রে। 



৬ বিদ্ভাপতি। 

পিয়া বদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে 

যামুন সলিলে লব ডাররে ॥ ৬। 

সীথার সিন্দুর পোছি কর দূর । 
পিয়! বিন সবহি নৈরাশ রে। 

ভনয় বিদ্বাপতি শুনহ যুবতি 

দুখ ভেল অবশেষ রে ॥৮। 
১। কহুত কহুত--কহিতে কহিতে। 

বোলত বোলত---বলিতে বলিতে। 

২। কুশল গঁনিতে সন্দেশ--কুশল সংবাদ শুনি- 

বার জন্য৷ 

১-২। সখি কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য, আমার 

প্রিয় কোন দেশে (এই কথা) কহিতে কহিতে বলিতে 

বলিতে (বার বার জিজ্ঞাসা করিতে ) মদনশরানলে 

এ তন্তু জর জর ( হইল ))। 

৫1 তোড়ছ-_ভাঙ্গিয়! ফেল। 

৬। শিঙ্গার_ শঙ্গার, বেশবিন্ভাস। 

ফেলিয়া! দাও । 

ডার-- 

৬৫৮ 

(রাধার উক্তি) 

হম অভাগিনী দোসর নহি ভেলা । 

কানু কানু করি জনম বহি গেলা ॥ ২। 

আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা। 

পৃরবক যত গুণ বিসরিত ভেল! ॥ ৪ | 

ভনয় বিষ্ভাপতি শুন ধনি রাই। 

কানু সমঝাইতে হম চলি যাই ॥ ৬। 

১। আমার (তুলা ) দ্বিতীয় অভাগিনী হয় 

নাই। 
৪। এই পদের পর আর ছুইটী চরণ আছে-_ 
মনে মোর যত দ্রথ কহিব কাহাকে। 

ত্রিভুবনে এত ছুথ নাহি জানে লোকে ॥ 

ভাষা! আদৌ বিস্তাপতির নহে বলিয়া পরিত্যক্ত 
হটল। 

৫৯ 

(রাধার উক্তি) 

কি পুছসি মোহে নিদ্দান। 

কহইতে দহই পরান ॥ ২। 

তেজলু' গুরুকুল সঙ্গ । 

পুরল দুকুল কলঙ্ক ॥ 8 

বিহি মোরে দারুণ ভেল। 

কানু নিঠির তই গেল ॥ ৬। 
হম অবল! মতিবামা । 

ন গণলু ইহ পরিণাম! ॥ ৮। 

কি করব ইহ অনুযোগ । 

আপন করমক দোখ ॥ ১০। 

কৰি বিষ্াপতি ভান । 

তুরিতে মিলায়ৰ কান ॥ ১২। 
১। নিদান--শেষ, চরম অবস্থা । আমার 

(যাতনার ) চরমাবস্থা কি বলিব? 

২। দহুই-_দগ্ধ হুয়। 
৩-৪। গুরুকুলের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম, ছুই কুল 

কলম্কে পূরিল। 

€। দারুণ__কঠোর, অপ্রস়। 

৭। বামা_বাম। মতি বামা--বিপরীত 

বুদ্ধি, বৃদ্ধিহীন। 

৮। এই পরিণাম গণনা করি নাই (শেষে ষে 

এমন হইবে তাহা বুঝি নাই )। 

৯-১০। ইহাতে কি অনুযোগ করিব (কাহার 

ঘোষ দিৰ ) 1? আপনার কর্ধের ( কপালের ) দোষ। 

১২। কানাইকে শীঘ্র যিলাইব (তোমার নিকট 

তাহাকে শীপ্র লইয়া আসিব )। 

ন্ 
(রাধার উক্তি ) 

হিম হিমকর কর তাপে তপায়ল 

ভৈ গেল কাল বসন্ত । 



বিদ্াপতি। 

কান্ত কাক মুখে নহি সম্বাদই 
কিয়ে করু মদন ছুরত্ত ॥ ২। 

জানলু রে সখি কিয়ে মোর কুর্দিবস ভেল। 
কি ক্ষণে বিহি মোহে বিমুখ ভেলরে 

পলটি দিঠি নহি দেল ॥ ৪। 

এত দিন তনু মোর সাধে সাঁধাওল 

বুঝলৌ অবহু নিদান। 

অবধিক আশ ভেল সব কহিনী। 

কত সহ পাপ পরাণ ॥ ৬। 

বিষ্ভাপতি ভন মাধব নিকরুণ 

কাহে সমুঝায়ব খেদ। 

ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল 

দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ৮। 

১। চন্ত্রকিরণ শীতল (কিন্ত আমি ) উত্তাপে 

দগ্ধ হইলাম; বসন্ত কাল হইল। 

২। সন্বাদই__সম্বাদ লয়। ছুরস্ত মদন কি 

করিতেছে (আমায় কত যন্ত্রণা দিতেছে) কাস্ত 

কাকের মুখেও সে সম্থাদ লন না। 

৪। কি ক্ষণে বিধাত!। আমার গ্রতি বিমুখ হইল, 

(আর ) ফিরিয়া চাহিল না। 
«| এত দিন আমার তনু সাধে সাধিলাম 

(বন্ধ পূর্বক রক্ষা করিলাম, ) এখন বুঝিলাম শেষ 

( এইবার দেহাস্ত হইবে )। 

৬। অবধির আশ! (নির্দ্টি সময় তিনি 

ফিরিয়! আসিলে তাহাকে আবার দেখিতে যাইব, 

আবার পূর্বের সেই সকল সুখ ফিরিয়া আসিবে সেই 

সকল আশা) সমস্ত কাহিনী (কথা মাত্র) হইল, 
পাপ প্রাণ (আর ) কত সহ্ছিবে ? 

৭-৮। বিভ্ভাপতি কছে, মাধব নিষ্ঠুর, ছঃখ 

কাহাকে বুধাইব? প্রিয়তমের দারুণ বিচ্ছেদ (বিরহ) 
সাগরানলের অপেক্ষা অধিক দহনকর (জলে 

অন্ত যেমন কোনরূপে নির্ধ্যাপিত হয় না সেইন্ধপ 

৩৯৭ 

এই ভগ্ন আশার যন্ত্রণাও কোন মতে শমিত হইবে 

না )। 

৬৬৭ 

(রাধার উক্তি ) 

স্ৃরতরুতল যব ছায়া ছোড়ল 

হিমকর বরিখয় আগি। 

দিনকর দিন ফলে শীত ন বারল 

হম জীয়ব কথি লাগি ॥ ২। 

সজনি অব নহি বুঝিয়ে বিচার । 

ধনকা আরতি ধনপতি ন পরল 

রহল জনম দুখ ভার ॥ ৪। 

জনমে জনমে হরগৌরি অরাধলৌ! 
শিব ভেল শকতি বিভোর । 

কাম ধেনু কত কৌতুকে পৃজলে! 
ন পূরল মনোরথ মোর ॥ ৬। 

অমিয় সরোবরে সাধে সিনায়লো 

ংশয় পড়ল পরাণ । 

বিহি বিপরীত কিয়ে ভেল 

এসন বিষ্ভাপতি পরমাণ ॥ ৮। 

পদামৃত সমুদ্র। 

১। বরিখয়ে- বর্ষণ করে। 

২। দিন ফলে--কিরণের উভভাপে । বারল--- 

নিবারণ করিল। কথি লাগি-_-কিসের জন্ত। 

৩। অবস্শএখন। 

৪। ধনকা আরতি---ধনের প্রার্থনা। 

জনম-_-আজল্ম। 

€। আরাধলৌ--আরাধনা করিলাম । 

শিব ভেল শকতি বিভোর--শিব শক্তিতে বিভোর 

রহিলেন ( আমার আরাধনায় তাহার চিত্ত আকৃষ্ট 

হইল না )। 



৩৯৮ 

৬। কৌতুক-আননদ। পৃজলো-_পুজা 
করিলাম । মনোরথ থোর-_-অল্ল ( সামান্ত ) মনোরথ। 

৭| সিনায়লৌ-__ন্গান করিলাম। 

৮। বিস্াপতি প্রমাণ ( সত্য ) কহিতেছে, বিধি 

এমন বিপরীত কেন হইল। 

৬২ 

(রাধার উক্তি) 

মধুপুর মোহন গেল রে 

মোর! বিহরত ছাঁতি। 

গোগী সকল বিসরলনি রে 

যত ছিল অহিবাতী ॥ ২। 

শুতলি ছল ভু অপন গৃহ রে 
নিন্দই গেলউ সপনাই | 

করস্সৌ ছুটল পরশমণি রে 

কোন গেল অপনাই ॥ ৪ 

কত কহবো৷ কত স্ুমিরব রে 

হম ভরিয় গরাণী। 

আনক ধন সৌ ধনবস্তী রে 

কুবজ! ভেলি রাণী ॥ ৬। 
গোকুল চান চকোরল রে 

চোরী গেল চন্দা। 

বিছুড়ি চললি ছুহু জোড়ী রে 
জীব দই গেল ধন্ধা ॥ ৮। 

কাক ভাষ নিজ ভাষহ রে 

পন আওত মোরা । 

ক্ষীরি খাড় ভোজন দেব রে 

ভরি কনক কটোরা! ॥ ১৪। 

ভনহি বিষ্ভাপতি গাওল রে 

ধৈরজ ধর নারী। 

বিদ্কাপতি। 

গোকুল হোয়ত শোহাওন রে 
ফেরি মিলত মুরারি ॥ .২। 

মিথিলার পদ। 

১। বিহরত-_বাহিরায়, বিদীর্ণ হইতেছে। 

ছাতি- বক্ষ, হৃদয় । 

২। বিসরলনি-_বিস্ৃত হইলেন । অহিবাতী-- 

প্রিয়া, সোহাগিনী । 

১-২। মোহন মধুপুরে গেল, আমার বক্ষ বিদীর্ণ 
হইতেছে । যে সকল গোপী (তাহার ) সোহাগিনী 

ছিল ( তাহাদিগকে ) বিশ্বৃত হইলেন । 

৩। ছলছা' -ছিলাম। নিন্দই__নিদ্রিত হইয়া। 

গেলউ--গেলাম। সপনাই--স্বপ্র দেখা । 

৪। চুটল-_ছুটিয়! গেল, বাহির হইয়া গেল। 

অপনাই-_-আপনার করিয়া, পরের ধন চুরী কাঁরয়া 

আপনার করিয়। লওয়া । 

৩-৪। আপনার ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, নিদ্্িত 

হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ( নিদ্রিত অবস্থায় মুষ্টি 

শিথিল হওয়াতে ) হস্ত হইতে পরশমণি ছাড়িয়! গেল, 

কে €চুরী করিয়া ) আপনার করিয়া লইল। 

৫| সুমিরব--স্মরণ করিব। ভরিয়-_-তরিয়া 

যাই, পুর্ণ হই । গরাণী-_স্ত্বণা, লজ্জা । 
৬। আনক--অপরের। ধনবস্তী-্ধনবতী। 

৫-৬। কত কহিব, কত শ্মরণ করিব, আমি 

দার পুর্ণ হইতেছি, অপরের ধনে ধনবতী ( হইয়া ) 
কুজা রাণী হইল। 

৭। চকোরল-_চকোর হইল। 

৮। বিছুড়ি-_পৃথক করিয়া। 

ছহু জোড়া--ছইয়ে মিলিত হইয়! জোড়া। 
জীবনে । দই-স্দিয়া । ধন্ধা--ধন্ধ, সংশয়। 

৭-৮। গোকুল চক্র চকোর হুইল, চক্র চুরী গেল 

( গোকুলে মাধব চক্র তুল্য ছিলেন, গোপীগণ চকোর 
তুল্য তাহার প্রেম সুধা প্রার্থী ছিল, মথুরায় তিনি 
চকোর তুলা হইয়া কুজার প্রেমপ্রার্থী হইলেন $ 

জোড়, যুগল। 

জীব-_ 



বিদ্কাপতি । 

কুজ! চন্দ্র, তিনি চকোর। গোকুলচন্দ্রকে কুজা! চুরী 

করিয়া লইল )। জোড়া (রাধা ও মাধব) বিচ্ছিন্ন 

হইয়া চলিল ( গেল )। 

৯। ভাষ--কথা। ভাষহ-_কহিতেছে। 

১*। ক্ষীরি-ক্ষীর। খাড়--খাঁড়, গুড়ের 

সার অংশ। 

৯-১০। কাক নিজের ভাষায় কহিতেছে (কাকের 

কথা সত্য হয় ), আমার প্রভূ আসিতেছে,( কাককে ) 

সোনার বাটা ভরিয়া ক্ষীর খাড় ভোজন ( করিতে ) 

দিব। 

প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি আহার বাটিয়৷ খায়। 

পিয়া আসিবার নাম শুনাইতে উড়িয়! বসিল তায় ॥ 
চণ্তীদাস। 

১২। শোয়াওন--শোভন, স্ন্দর। ফেরি-_ 

ফিরিয়া, আবার । 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, (আমি এই ) 

গাহিলাম, নারি, ধৈধ্য ধর, গোকুল শোভন হইবে, 

নুরারিকে ফিরিয়া পাইবে। 

৬৬৩ 

(রাধার উক্তি) 

প্রথম সমাগম ভেল রে। 

হঠন রয়নী বিতী গেল রে ॥ ২। 

নব তু নব অনুরাগ রে। 

বিন পরিচয় রস মাগরে ॥ ৪। 

শৈশব পন তেজি গেল রে। 

যৌবন উপগত ভেল রে ॥ ৬। 

অব ন জীয়ব বিন কম্তরে । 

বিরহে জীব ভেল অন্ত রে ॥ ৮। 
ভনহি বিষ্ভাপতি ভান রে। 

স্থপুরুষ গুনক নিধান রে ॥ ১০। 

বিখিলার পদ। 

৩৯৯ 

২। হঠন-হঠতায়। বিতী-_অতীত হইয়া, 
কাটিয়া । 

১-২। ( যখন ) প্রথম সমাগম ( মিলন ) হুইল, 

হঠতায় রাত্রি কাটিয়া গেল। 
৩-৪। নবীন তনু, নবীন অনুরাগ (আমার, ) 

বিন! (স্বল্প ) পরিচয়ে রস (কেলি) চায়। 

৬। উপগত-_-উপনীত। 

৫-৬। শৈশবে গ্রত ত্যাগ করিয়া গেল, যৌৰন 

উপনীত হইল। 

৭-৮1 কান্তবিহনে আর বাচিব না, বিরহে জীবন 

অন্ত হইল। 

৯-১৯। বিস্তাপতি কহিতেছে, নুপুরুষ গুণ- 

নিধান। 

৬৬১৪ 

(রাধার উক্তি) 

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর 
কবে ঘুচব বিহি বাম। 

দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল 

বিসরল গোকুল নাম ॥ ২। 

হরি হরি কাহে কহব ইহ সম্বাদ। 

স্থমরি স্থমরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ 

জীবনে আছয় কিএ সাধ ॥ ৪। 

পুরুব পিয়ারি নারি হম অছল 

অব দরশনহছ সন্দেহ। 

ভমর ভমএ ভমি সব কুস্থমে রমি 

ন তেজয় কমলিনি নেহ ॥ ৬। 

আশ নিয়র করি জিউ কত রাখব 

অবহি সে করত পয়ান। 

বিষ্ভাপতি কহ ধৈরজ ধর ধনি 

মিলব তুরিতহি কান ॥ ৮। 
১। কবে ঘুচব বিছি বাম__-বিধির প্রতিকৃলতা 

কবে ঘুচিবে? 



৪৩৩  বিগ্ভাপতি। 

২। খোয়াগুল__ক্ষয় করিলাম । বিসরল-_ উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে 

ভূলিল। ছু আ্জাখি হইল অন্ধ ॥ 

৫। পিয়ারী-__আদরিণী, সোছাগিনী। চণ্তী দাস। 

৬। ভ্রমর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া, সকল কুম্ম ৬। কি দোষ, কি গুণ বুঝিতে পারিলাম না। 

উপভোগ করে (কিন্ত) কমলিনীর ন্নেহ ত্যাগ ৮। পদ্বকল্পতরুতে এই পর্য্স্ত আছে। ইহার 

করে না। পর যুক্ত ভগিতা-- 

৭। জিউ-_জীবন। অবহি-_-এখনি। বিস্তাপতি কহ কৈছন গ্রীত। 

নিয়র-_নিকট। গোবিন্দ দাস কহ প্ছন রীত ॥ 

নি পু সম্পূর্ণ পদ পদামুত সমুদ্রে পাইয়াছি। 
৬৬৫ | ১০। এই চরণের পর ছুই চরণ খাটি বাঙ্গালা__ 

(রাধার উক্তি ' মনে মোর যত্ত দুখ কছিব কাহাকে। 

সখি মোর পিয়। । ত্রিভুবনে এত ছুখ নাহি জানে লোকে ॥ 

, * এ বস রি ক 

অবন্' ন আওল কুলিশ হিয়। ॥২। এ বিস্তাপতির ভাষা নয়, সম্ভবতঃ কীর্ভনের আথর। 

নখর খোয়াওলু দিবস লিখি লিখি। রি 

নয়ন অন্ধাওলু পিয়া! পথ পেখি ॥ ৪। ৬৬৬ 
যব হুম বাল! পরিহরি গেলা । (রাধার উক্তি) 
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই ন ভেলা ॥ ৬। জৌবন রূপ অছল দিন চারি। 

* অব হুম তরুণী বুঝল রস ভাষ। 
সে দেখি আদর কয়ল মুরারি ॥ ২। 

হেন জন নহি মোর কহে পিয়া পাশ ॥ ৮। আব ভেল ঝাল কুম্থম সবে:ছুছ। 
৪ বারি বিছুন সবকেও নহি পুছ ॥ ৪। 
পূরবক যত গুণ ত ভেলা ।। ১০। হুমরি এ বিনতি কহব সখি রোয়। 

ভনহি বিষ্ভাপতি শুন জব রাই। 

কানু সমুঝাইতে অব চলি যাই ॥ ১২। 
১-২। সখি, আমার প্রিয়তম কুলিশহদয়, 

এখনও আসিল না। 

সুপুরুষ বচন অফল নহি হোয় ॥ ৬। 

জাবে রহই ধন অপনা হাথ । 

তাবে সে আদর কর সঙ্গ সাথ ॥ ৮। 

৩। খোয়ায়লু_খোয়াইলাম। ধনীকক আমর সব হ হোয়। 

৪। অন্ধাওলু-_-অন্ধ করিলাম। নিরধন বাপুর পুছয় নকোয় ॥ ১০। 

সখিরে মুর! মণ্ডল পিয়!। ভনই বিদ্তাপতি রাখব শীল। 
আমি আসি করি পুন না! আসিল জে! জগ জীবিয় নবউ নিধি মিল ॥ ১২। 

কুলিশ পাধাণ হিরা ॥ মিখিলার পা। 

আসিবার আসে লিখিকু দিবসে ১-২। চার দিন (কিছুদিন ) রূপ যৌবন ছিল, 
খোয়ালু' নখের ছন্দ । তাহা দেখিয়া! মূরারি আদর করিল। 



বিদ্যাপতি। 

৩। বঝাল--কটু, গন্ধশূন্ত । ছুছ--ছুত (হিন্দী), 

অম্পৃষ্ত । 
৪ | বিভ্বন--বিহনে | সবকেও--সকলে 

(কেহই )। ও 

৩-৪ 1 এখন কুনুম গন্ধশন্য (9) সকলের অস্পৃশ্য 

হুঈল, বারি বিনে ( শু কুন্ুমকে ) কেহই জিজ্ঞাসা 
করে না। 

€। বিনাত--মিনতি। 

৬। অফল-_নিক্ষল। 

সখ, রোদন কারয়৷ আমার (পক্ষ হইতে) 

মিনতি করিয়! কঠিবে. স্পপুরুষের বচন নিচ্ষল হয় 

ন! (সুপুরুষ অঙ্গীরূত বাকা পালন করে )। 

৭। যাঁবই-_-্যাবৎ, যতদিন । 

৭-৮। যাবকাল ধন আপনার হাতে থাকে 

তাবংকাল (অপর লোকে ) নিকটে থাকিয়া 

আদর করে। 

বাপুর-_বেচার! । 

সকল হইতেই ধনীর আদর হয় 

(সকলেই ধনীর আদর করে), নিরধধন বেচারাকে 

কেহ জিজ্ঞাসা করে না। 

১১-১২। বিদ্যাপাত কহিতেছে, ঘি শীলতা রক্ষা 

কর (তাহা হইলে) গ্রাবিত বহিলে জগতে নূতন 

নিধি মিলিবে। 

৫-৬। 

১৪৬ | 

৯০১০ 1 

৬৬৭ 

(রাধার উক্তি ) 

পহিল পিয়া মোর মুখে মুখ হেরল 

তিল এক ন ছোড়ল অঙ্গ। 

অপরূপ প্রেমপাশে তনু গাথল 

অব তেজল মোর সঙ্গ ॥ ২। 

সথি হম জীয়ব কথি লাগি। 

যে বিন্ু তিলু এক রহই ন পারিয় 
সে ভেল পর অনুরাগি ॥ ৪। 

৪১ 

৪০১ 

অঙ্গুলক অঙ্গুটী সে ভেল বুটা 

হার ভেল অতি ভার। 

মনমথ বাণহি অন্তর জর জর 

বিষ্যাপতি দুখ কহই ন পার ॥ ৬। 

১। প্রথমে প্রিয়তম আমার মুখে মুখ দেখিল 

(আমার চক্ষের তারায় নিজ যখ প্রতিবিম্বিত দেখিত ) 

এক তিলও আমার অঙ্গ ছাড়িত না। 

৩। করি লাগি-_কিসের জন্য | 

৫ | অন্গুলের আঙ্গটা বাভটী হুইল (শীর্ণতার 

চিহ্ু |) 

৬। পদ্দকল্পতরুতে 

এইরূপ-_ 

মনমথ বাণহি অস্তর জর জর 

দুখ সহই ন! পারিয়ে আব ॥ 

তাহা হইলে শেষ পর্যান্ত উক্তি রাধার । 

ববিগ্যাপতি” নাই, পাঠ 

৬৬৮ 

( রাধার উক্তি ) 

কালিক অবধি কইএ পিয়া! গেল । 

লিখইতে কালি ভীত ভরি ভেল ॥ ২ 

ভেল প্রভাত কহত সবহি । 

কহ কহ সজনি কালি কবহি ॥ ৪। 

কালি কালি করি তেজল আশ । 

কন্ত নিতান্ত ন মিলল পাশ ॥ ৬। 

ভনই বিষ্াপতি শুন বরনারি। 

পুর রমণীগণ রাখল বারি ॥ ৮। 
কালিকার সীমা করিয়া শ্রিয় গেল 

( বলিয়া গেল কল্য অসিব, ) কল্য লিখিতে দেয়াল 

( ভীত-_ভিভি)) ভরিয়া গেল। গৃহ প্রাচীরে নিতা 

লিখিয়া রাখি কল্য, অর্থাৎ কলা আসিবে ; এখন 

লিখিতে লিখিতে দেয়াল ভরিয়া গেল, বছুসংখ্যক 

কলা অতীত হইয়া গেল। 

১০২ । 



৪০২ 

৩। পুছই (পুছিয়ে )-_জিজ্ঞাস। করি। 
৩-৪। (প্রতি দিন) গ্রভাত হইলে সকলকে 

(সকল সীদিগকে ) জিজ্ঞাসা করি, হে সখি, কাল 

কবে, বল বল। 

৮। মথুরাপুরের রমণীগণ নিবারণ করিয়া 

রাখিল (তাহারা আসিতে দিল না। ) পাঠাস্তর-_ 

ধৈরজ কর চিতে মিলব মুরারি। 

৬৬৯ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রেমক মন্কুর জাত আত ভেল 
ন ভেল যুগল পলাশ! । 

প্রতিপদ চাদ উদয় জৈসে যামিনী 

সুখ লব ভৈ গেল নিরাশ ॥ ২॥ 
সখি হে অব মোহে নিঠির মধাই 

অবধি রহল বিসরাই ॥ ৪। 

কে জানে চাদ চকোরিণী বঞ্চব 

মাধব মধুপ সুজান । 

অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে 

বিঘটিত বিহি নিরমান ॥ ৬। 

পাপ পরাণ আন নহি জানত 

কাহু কাহু করি ঝুর। 

বিষ্ভাপতি কহ নিকরুণ মাধব 

গোবিন্দ দাস রস পুর ॥ ৮। 

পদামূত সমুদ্র । 

১। জাত--জন্মিতেই।  আত- _বৌদ্রদগ্ধ। 

যুগল পলাশা--পলাঁশ, অন্কুরোদগমে প্রথম কোমল 

পত্রদয়। 

২। লব--কণ!। 

৪। অবধি--সীমা, ফিরিয়া আসিবার নির্দির্ট 
' সময় । বিসরাই-_ভূলিয়া। 

€ | বঞ্চব- বঞ্চনা করিবে। ছুজান--নুজন । 

বগ্ভাপাত। 

৬। কানুর পিরীতি অনুভূর করিয়া অস্থমান 
করিতেছি বিধি দূর্ঘটনা নির্মাণ ( করিয়াছেন )। 

৭। আন নহি জানত-স-অপর (কাহাকেও ) 

জানে না। ঝুরস্-শোকে কাতর, অশ্র মোচন। 

শ৭৪ 

(রাধার উক্তি) 

মোহি তেজি পিয়া মোর গেলহ বিদেস। 

কোন পরি খেপব বারি বএস ॥ ২। 

সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস। 

কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥ ৪। 

স্বমরি স্বমরি চিত নহি রহ থির | 

মদন দহন তন দগধ শরীর ॥ ৬। 

ভনহি বিষ্ভাপতি কবি জয় রাম। 

কি করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৮। 
_ মিথিলার পদ । 

২। কোন পরি--কেমন করিয়া । খেপব-. 

ক্ষেপণ করিব, কাটাইব। বারি--বালী, বালা, 

কিশোরী। বএস-_বয়স। 

১-২। আমাকে ত্যাগ করিয়া! আমার প্ররিক় 

বিদেশে গেলেন ) (আমার এই ) অল্প বয়স কেমন 

করিয়া কাটাইব ( এই অল্প বয়সে বিরহিনী হইলাম, 
কেমন করিয়। কাল কাটাইব )1 

৩-৪। পরিমল শষ্যা হইল, ফুল বাসগৃহ হইল, 

কোথায় আমার ভ্রমর উপবাপী রহিল (এই 

চরণ ছুইটা পরবতী পর্দেও আছে )। 

€। সুমরি-_ স্মরণ করিয়া । 

৫৬ | ল্মরণ করিয়! করিয়! চিত্ত স্থির থাকে 

না, মদন তন্জু দহন করে, শরীর দগ্ধ হয়। 

৭-৮। বিস্তাপতি কষি কহিতেছেন, রামের জয় 

হউক ! ( জয় রাম) দৈব বাম হইলে নাথ ( তোমার 

প্রিয়তম ) কি করিবে? ( এই ভণিতায় আধুনিক 

পরিবর্তন হুইয়াছে, এরূপ সংশয় হয় )। 
০ 



বিদ্ভাপতি। 

৬৩৭১ 

(রূপক) 

সাঝহি নিজ মুখপ্রেম পিয়াই। 

কমলিনি ভমরী রাখল ছিপাই ॥ ২। 

মেজ ভেল পরিমল ফুল তেল বাসে। 

কতয় ভমরা মোর পরল উপাসে ॥ ৪। 

ভমি ভমি ভমরী বালভূ নিজ খোজে । 

মধু পিবি মধুকর শুতল সরোজে ॥ ৬। 

নই ফুল কহেস নই উগই ন সূরে। 

সিনেহো নহি যায় জীব সৌ মোরে ॥ ৮। 
কেও নহি কহে সখি বালমু বাতে। 

রইন সমাগম ভই গেল প্রাতে ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুনিয়ে ভমরী। 

বালভু অছি তোর অপনহি নগরী ॥ ২। 

মিথিলার পদ। 

১1 সীঝহি-_সদ্ধাকালেই । নিঅ মুখপ্রেম__ 

নিজের মুখের মধু । পিয়াই-_পান করাইয়া! । 
২। ভমরা-_ভ্রমর। রাখল-_-রাখিল। ছিপাই 

সলুকাইয়া । 
১-২। কমলিনী ভ্রমরকে আপনার মুখের 

মধু পান করাইয়া সন্ধ্যাকালেই ( তাহাকে ) লুকাইয়া 
রাখিল। 

৩। বাসে-স্বাসগৃহ । 

৪1 কতয়--কোথায়। পরল--পড়িল। 

উপাসে--উপবাস। 

&। বালতু--বল্পত, পতি; আধুনিক হিন্দী 

ভাষায় বালম ও বালমু শবের প্রয়োগ দেখা যায়। 

পিবি--পান করিয়া । গুতল--গুইল। সরোজে 

স্সরোজের মধ্যে। 

তৃতীয় ও ষষ্ট পংক্তি একত্রে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম 

পংক্তি একত্রে পাঠ করিলে অন্থয় ও অর্থ স্থুগম 

হুইবে। 

৪০৩ 

৩-৬। পরিমল শধ্যা হইল, ফুল বাসগৃহ হইল; 

মধুকর মধু পাঁন করিয়! কমলের মধ্যে শয়ন করিল। 

৪-৫ | ভ্রমরী ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আপনার পতি 

অন্বেষণ করে, €( এবং বলে) কোথায় আমার ভ্রমর 

উপবাস পড়িল (উপবাসী রহিল )। 

৭। উগই--উদ্দিত হয়। হ্রে-_স্ধ্য। 

৮। সিনেহো-_ন্সেহেও (অর্থাৎ বিচ্ছেদে )। 

জীব__জীবন। সো--সে (কৰি প্রয়োগ-_-জীব 
সে)। 

৭-৮। ফুল সে কহে না (ভ্রমর কোথায় আছে 

বলিয়! দেয় না ), সুর্য্যও উদয় ভয় না। (সুর্য উদয় 
হইলে কমলিনী বিকশিত হুইবে, সুতরাং ভ্রমরকে 

আর লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না)। স্গেহেও 

(বিচ্ছেদেও ) আমার প্রাণ যায় না। 

৯। বাতে--কথা, সম্বাদ | 

১০। রইন- রজনী। 
৯-১০ : সখি, ( আমার ) পতির কথা ( সম্বাদ) 

কেহ বলে না) রজনীতে সমাগম (হইবে ), প্রভাত 

হইয়া গেল। ( কোথায় নিশাকালে আমাদের 

সাক্ষাৎ হইবে, এদিকে প্রভাত হইয়৷ গেল তথাপি 

তাহার দেখ! নাই )। 

১১। শুনিয়ে _শুন। 

১২। অছি- আছে। অপনহি--আপনারই। 
১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, গুন ভ্রমরি, 

তোর পাঁত নিজেরই নগরীতে আছে। 

এই রূপকে রাধাকে স্বকীয়! নায়িকা করা 

হইয়াছে। মাধব মথুরায় গমন করিলে রাধা ব্যাকুল 
হইয়া! তাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন । মাধব ভ্রমর, 

রাধা ভ্রমরী, কমলিনী কুজ্জা অথবা মথুরার অপর 
নারী। ভণিতায় কথার ছল আছে। “বালভু আছি 

তোর অপনহি নগরী”নগরী মধুপুর, বালতু 

মধুরপতি ( মথুরা মথুরাপতির নিজের নগরী )। 



৪০৪ 

৭২ 

(রাধার উক্তি ) 

বিনু দোষে পিয় পরিহরি গেল । 

যৌবন জনম বিফল ভেল ॥ ২। 
জগত জনমি সখি হম সনি। 

নহি ধনি দোসরী করম হীনি ॥ ৪ । 

হরি সঙ্গ কয়ল রভস যত। 

_বিশলেখে বিষ সন ভেল তত ॥ ৬। 

নিরবধি বিরহ পয়োনিধি। 

কতন্ু মরণ নহি দেল বিধি ॥ ৮। 

বিরহ দহন হো তন অতি। 

মনোৌরথ মনহি রহল কতি ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহ গুণমতি। 

অচিরহি মিলত মধুরপতি ॥ ১২। 

মিথিলার পদ। 

১-২। সজ্জনি, বিন দোষে প্রিয় (আমাকে ) 

পরিত্যাগ করিয়া গেল। ( আমার ) যৌবন জন্ম 

বিফল হইল। 

৩। সনি-_মত। 

৪। ধনী-_রমণী। 

করমহীন1-_কর্মমহীনা, অভাগিনী। 

৩-৪। সখি, আমার মত মভাগিনী দ্বিতীয়! রমণী 

জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 

দোসরা-_দ্বিতায় ৷ 

৬। বিশলেখে-- বিচ্ছেদে, বিরহে । তত-- 

সে সকল। 

৫-৬। হরির সঙ্গে যত আনন্দ করিয়াছিলাম, 

বিচ্ছেদ্দে সে সকল বিষতুল্য হইল। 

৮। কতহু-_কেন। 

৭-৮।| নিরবধি বিরহ পয়োনিধিতে (মগ্ন হইয়া 

রহিয়াছি ), বিধি কেন ( আমায় ) মরণ দিল না? 

৯। হো--হইতেছে। 

১০1 কতি-_-কত। 

বিদ্ভাপতি। 

৯-১*। বিরহে তনু অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, কত 
মনোরথ মনেই রহিল । 

১১। গুণমতি--গুণবতি। 

১২1 অচিরহি--শীত্রট। মধুরপতি-_ 

মথুরাপতি ৷ 

১১-১২। বিস্যাপতি কহিতেছে, গুণবতি, শীঘ্বই 
মথুরাপতি মিলিবে। 

৬৭৩ 

( রাধার উক্তি) 

হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা। 

বিপগে পরল যৈসে মালতিক মালা ॥ ২। 

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি। 

কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥ ৪ 

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস। 

স্থখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মোর পাস ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুন বরনারি । 

সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥ ৮। 
২। পরল--পড়িল। মালতিক-_মালতীর। 

৩। কি কহুসি কি পুছসি--কি কহিতেছি, কি 

জিজ্ঞাসা করিতেছি ( তাহার কিছুই স্থিরতা নাই ।) 

৬৭৪ 

(রাধার উক্তি) 

পহিল বয়স মোর ন পুরল সাধে। 

পরিহরি গেল পিয়া কওন অপরাধে ॥ ২। 

হম অবলা দুখ সহয় ন যায়। 

বিরহ দারুণ ঢুজে মদন সহায় ॥ ৪। 

কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা। 

কহ জানি সজনি কওন গতি মোরা ॥ ৬। 

এঁসন সখিরি করম কিয়ে ভেল। 

বি্ভাপতি কহ হোয়ব পুন মেল ॥ ৮। 



বিদ্ভাপতি | 

৪। ছুজে--দ্থিতীয়, তাহার উপর। 

এক তো নয়ন বিখ ভরে ছুজে অঞ্জন সার। 

অরে বউরি কোই দেত হয় মতোয়ালে হাঁথয়ার ॥ 

(হিন্দী গান )। 

একে তো৷ নয়ন |ব্পূর্ণ, তাহাতে আবার উত্তম 

অঞ্জন; ওরে পাগল, মাতালকে কেহ অস্ত্রদেয়? 

( চক্ষু মাতাজেগ তুল্য, অগন অস্ত্র )। 

৭। রি--রে। 
(০ 

৬৭৫ 

(রাধার উক্ত * 

নাহ দরশ স্খ বিহি কৈল বাদ 

আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥ ২। 

সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল। 

জলদ নিহারা চাতকী মরি গেল ॥ ৪। 

আন করহ হিয়ে বিহি কৈল আন। 

অব নহি নিকসয় কঠিন পরান ॥ ৬। 

শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান। 

শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥ ৮। 

বিদ্াপতি কহ স্থপুরুখ নারী 

মরণ সমাপন প্রেম বিথারী ॥ ১০। 

€ | হ্বদয় অন্য (করিল এক) বিধি অন্ত করিল 

(করিল আর।) 

৬। নিকসয়__বাহির হয়। 

৮। নিকসউ--বাহির হউক। 

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে স্থপুরুষ (ও উত্তম) 

নারী মরণ সমাপনে (মৃত্যুকালেও ) প্রেম বিস্তার 
করে। 

হের নতেও 

৬৭৬ 

(রাধার উক্তি) 

উর হার ন চীর চন্দন দেলা। 

সে অব নদী গিরি জীতর ভেলা ॥ ২। 

৪০৫ 

পিয়াক গরবে হুম কানু ন গণলা । 

সে পিয়৷ বিনা মোহে কে কি ন কহুলা ॥ ৪। 

বড় দুখ রহল মরমে। 

পিয়া বিসরল জঞ্ঞে৷ কি অরু জীবনে ॥ ৬। 

পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে । 

পিয়াক দোখ নহি যে ছল করমে ॥ ৮। 

আন অনুরাগে পিয়া আন সে গেলা । 

পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঝর ভেলা ॥ ১৫। 

ভনয় বিষ্ভাপতি শুন বরনারি। 

ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ১২। 
১-২। (যে মিলনের সময়) বক্ষে বস্ত্র, চন্দন, 

হার দিত না, সে এখন নদী গিরি অন্তর (ব্যবধান ) 

হইল। পাঠাস্তর-যাক বিরহ ভয়ে উর হার ন 

দেলী (যাহার বিরহ ভয়ে আমি গলায় হার দিতাম 

না )। 

হারে! নারোপিতঃ কণে ময়। বিশ্লেষভীরুণ! । 

অধুন! চাবয়োর্মধো সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥ 

মহানাটক। 

৩-৪। [প্রয়তমের গর্ধবে আমি কাহাকেও গণনা 

করিতাম না, সেই প্রিয় বিনা আমাকে কে কি না 

কহে? 

৭-৮। পূর্ব্ব জন্মে বি ধর লিখিতে ভুল হইয়াছিল 

(তিনি আমার ললাটে স্থুখ লিখিয়াছিলেন, তাহা 

তাহার ভ্রম, ) প্রিয়তমের দোষ নাই ( আমার ) কর্মে 

যাহা ছিল (আমি যেমন কর্ম করিয়াছিলাম সেইরূপ 

ভোগ করিতেছি। ) 

৯-১০ | অন্তের (অন্য রমণীর ) অনুরাগে প্রিয় 

অন্তপ্র গেল, প্রিয়ের বিরহে (বিন! ) পঞ্জর শত ছিন্ত্ 

বিশিষ্ট (ঝাঁঝর ) হইল (প্রিয়তমকে না! দেখিয়া 
আমার স্বদয় জর্জরিত হইল )। 

৪১০ 



৪০৬ 

৬৭৭ 

(রাধার উক্তি) 

জলউ জলধি জল মন্দা । 

যহা' বসে দারুণ চন্দা ॥ ২। 

বচন নহি কে পরমাণে । 

সময় ন সহ পচবাণে ॥ ৪8। 

কামিনী পিয়া বিরহিনী | 

কেবল রহলি কহিনী ॥ ৬। 

অবধি সমাপিত ভেলা । 

কইসে হরি বচন চুকলা ॥ ৮। 

নিঠুর পুরুষ পিরীতি । 
জীব দএ সম্ভব যুবতী ॥ ১০। 
নিচল নয়ন চকোর! । 

ঢরিয়ে ঢরিয়ে পল নোরা ॥ ১২। 

পথয়ে রহণ্েগ হেরি হেরী। 

পিয়া! গেল অবধি বিসরী ॥ ১৪। 

বিষ্ভাপতি কবি গাবে। 

পুন কলে সুপুরুষ কী নহি পাবে ॥ ১৬। 

নেপালের পুথি। 

১। জলউ-_জ্বালয়! যাক্, পুড়ক। মন্দা-_ 

মন্দ। 

২। বহা--যেখানে। বসে-বাস করে। 

১-২। যেখানে দ্বাক্চণ চন্দ্র বাস করে (সেই) 

মন্দ জলধির জল পুড়িয়! (শু হইয়1) যাক্। 

৩। কে-কোন। পরমাণে-_বাথার্থ্য, সত্যতা। 
৩-৪। বচনের সত্যতা কে না মানে, সময়ে 

পঞ্চবাণের ( দৌরাত্ম্য) কে না সন্ব করে (বল্পভ 

থাকিলে মনের পীড়ন সহ! যায়, বিরহের অবস্থায় 

সহ হয় না)। (মনের প্রকোপ) সহ হয় না। 

৫-৬। কামিনী প্রিয়তমের ( অবর্তমানে ) 

বিরহিণী, কেবল কথাই রহিল। 

৭-৮। অবধি (ফিরিয়া আসিবার নির্চিষ্ট সময়) 

বিদ্ভাপতি। 

সমাপিত (অতিক্রান্ত) হইল, কেমন করিয়া হরি 
বাক্যত্রষ্ট হইল? 

১০1 জীব দএ--জীবন দিয়া (প্রাণ পরাস্ত )। 

সম্তব--সম্তাপিত করে। 

৯-১০। পুরুষের পিরীতি নিষ্ঠুর, যুবতীর প্রাণ 

প্যস্ত সম্তাপিত করে। 
১২। পল--পড়িতেছে। নোরা--লোর। 

১১-১২। চকোর (তুল্য) নয়ন নিশ্চল, অশ্রু 

বহিয়া বহিয়া পড়িতেছে। 

১৩-১৪। পথ হেরিয়া হেরিয়া থাকি, প্রিয়তম 

অবধি বিশ্বৃত হইল । 

১৫-১৬। বিস্তাপতি কবি গায়, পৃণ্যফলে সুপুরুষ 

কিনা পায়? 

৬৭৮ 

( সখীর উক্তি ) 

কেও সুখে স্থতএ কেও দুখে জাগ। 

অপন অপন থিক ভিন ভিন ভাগ ॥ ২। 

কি করতি অবল! ন চেতএ হার। 

একহি নগর রে বহুত বেবহার ॥ ৪। 

মাজরি তোরি ভমর মধু পীব। 

সে দেখি পথিক কণ্টাগত জীব ॥ ৬। 

কন্ত৷ কম্ত মনোরথ পুর। 

বিরহিনি বিরহে বেআকুলি ঝুর ॥ ৮। 

বিদ্ভাপতি তন এছ রস জান । 

রাএ দিবসিংহ রূপিনি দেই রমান ॥ ১০। 
তালপন্রের গু খি। 

১-২। কেহ সুখে নিদ্রা যায়, কেহ ছঃখে জাগিয়া 

থাকে। আপনার আপনার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ্য। 

৩-৪। অবলা কি করিবে! হার সাবধানে রক্ষা 

করে না। একই নগরে বহুবিধ ব্যবহার । 

৫-৬। মঞ্জরী ভাজিয়! ভ্রমর মধু পান করে তাহা 
দেখিয়া পথিকের (প্রবাসীর ) প্রাণ কঠ্ঠাগত হয়। 



বগ্ভাপতি। 

৭-৮। ক্াস্ত কাস্তার মনোরথ পূর্ণ করে, বিরহিণী 

বিরছে ব্যাকুল হইয়া ঝুরিতেছে। 

৯-১০। বিদ্তাপতি কহে, রূপিবী দেবীর (শিব- 

সিংহের আর এক পত্ী) বল্লভ এই রস জানেন। 

৬৭৪ 

(রাধার উক্তি) 

চান উগল হুম দেখল সজনী গে 

দেখি বিকল মন হোয়। 

এহন বিধাত৷ নিরদয় সজনী গে 

পরদেশ পন্ত রন্ত সোয় ॥ ২। 

চীর চিকুর সজি রাখল সজনী গে 

জুহী জোগাওল আজ । 

বালভু বিনু কইসে জীব সজনী গে 

আব জীবন কোন কাজ ॥ ৪। 

অঙ্গহি উপজ অধর রস সজনী গে 

ইহো৷ ধিক বিরহক আধি। 

ভনই বিষ্ভাপতি গাওল সজনী গে 

ওঁখধো৷ নই ছুট বেমাধি ॥ ৬। 

মিথিলার পদ । 

১। সে-_হে, ওলো। 

১-২। সজনি, উদ্দিত চন্দ্র আমি দেখিলাম, 

দেখিয়া মন বিকল হইল। বিধাতা এমন নির্দায় 

(যে) প্রভু বিদেশে রহিল। 

৩-৪ | কেশ ও বেশ বিন্তাস করিলাম, যুধী পুষ্প 

সঞ্চয় করিলাম, বল্পভের বিরহে কেমন করিয়৷ প্রাণ 

ধারণ ফরিব, এখন জীবনে কি কাজ! 

৫-৬। অধরে এবং অঙ্গে রস উৎপন্ন হইতেছে, 

ইহা বিরহের আধি। বিস্তাপতি গাহিয়া কহিতেছে, 
ওউধধেও ব্যাধি আরোগা হয় না। 

এই পদের ভাষ! এত আধুনিক যে ইহা বিদ্বা- 

পতিয় রচিত মনে হয় না। 

৪০৭ 

৮৩ 

(রাধার উক্তি ) 

জেহে লতা লঘু লাএ কহ্নাই। 

জল দ)এ দএ কিছু গেলাহে বড়াই ॥ ২। 
সে আবে ভরে কুস্থমিত ভেল আই। 
পরিমল পসরল দহ দিস জাই ॥ ৪1 

পিআকে কহব পিক স্থুললিত বানী । 

রভসক অবসর ভুরজন জানি ॥ ৬। 

হঠে অবধারি বিলম্ব নহি সহই। 

ফুললা ফুল মধু বসি নহি রহই ॥ ৮। 

তালপত্রের পুখি। 

১-২। যেক্ষুদ্ব লতা কানাই লাগায়! গেলেন, 
জল দিয়া দিয়া কিছু বাড়াইয়া গেলেন। 

৩-৪। সে এখন কুম্থমে পূর্ণ হইল, দশ দিকে 
পরিমল প্রসারিত হইল । 

৫-৬। হে পিক, প্রিয়তমকে স্ুললিত কথায় 

বলিবে, রভসের অবসর ছুরস্ত জানিবে। 

৭-৮। নিশ্চয় অবধারণ করিবে যে বিলম্ব 

সহিবে না, প্রন্ষ/টিত ফুলে মধু বসিয়া থাকে না 

(অধিক ক্ষণ থাকে না )। 

৬৮১ 

(রাধার উক্তি ) 

কত কত সখি মোহে বিরহে 

তৈ গেল তীতা। 
গরল ভখি মোঞ্চে মরব 

রচি দেহে মোর চীতা ॥ ২। 

স্বরসরি তীরে সরীর তেজব 

সাধব মনক সিধি। 

দুলহ পন্ছ মোর স্ুলহ হোয়ুব 

জন্ুকুল ছোয়ব বিধি ॥ ৪1 



কি মোঞ্জে পাতি লীখি পঠাওব 

তোছে কি কহবৰ সম্বাদে। 

দশমি দশ! পর জব হম হোয়ৰ 

টুটব সবহূ বিবাদে ॥ ৬। 

অরু বচন কহিঅ সুন্দরি 

সহজে পুরুখ ভোরা । 

নারি পরখি নেহ বটাবয় 

স্থনহু পুরুখ থোর৷ ॥ ৮। 

জো পাঁচ সরে মরমে হানয় 
থির ন রহব গেয়ানে। 

স্বতিরিথে মজি মোহে অনুসরি 
করব জলদানে ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কৰি কহই স্বন্দরি 

বিরহ হোয়ব সমধানে। 

জলনিধিময় কহণই কামতিরিথ 

করব জলদানে ॥ ১২। 
কীত্তনানন্দ। 

১-২। সখি, কত কত (দীর্ঘ) বিরহে আমার 

( জীবন ) তিক্ত হষ্টল। গরল ভক্ষণ করিয়া আমি 

মরিব, আমার চিতা সাজাইয়! দাও। 

গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করিব, মনের সাধ 

সাধিব, আমার তর্লভ প্রভু মুলত হইবে, বিধ 

অনুকূল হইবে। 

৫-৬। আমি কি পত্র লিখিয়া পাঠাইব, তোকেই 

বাকি সম্বাদ কহিব? যখন আমার দশম দশা হুইবে 

তখন সব বিবাদ ঘুচিবে। 

৭-৮| সুন্দরি, আরও বলিও যে পুরুষ স্বভা- 

বতঃই ভুলিয়! সায়। নারী পরোক্ষেও স্গেহ বাড়ায়, 

গুনিতে পাই পুরুষের ( ন্েহ ) অল্প। 

৯-১* | যখন পঞ্চশরে মর্্মাবিদ্ধ করিবে ( তখন ) 

জান স্থির থাকিবে না (দেহ ত্যাগ করিব), 

স্থতীর্থে মজ্জন করিয়া, আমাকে ম্মরণ করিয়া যেন 

জলদান ( তর্পণ ) করে । 

৩-৪ 1 

বিদ্যাপতি। 

১১-১২। বিস্তাপতি কবি কহে, সুন্দরি, বিরহ 

অবসান হইবে, জলনিধিময় কানাই কামতীর্থে 

জলঘদান করিবে। 

৬৮২ 

(রাধার উক্তি) 

জহি দেস পিক মধুকর নহি গুজর 

কুম্্রমিত নহি কাননে । 

ছও রিতু মাস ভেদ নহি জানএ 

সহজহি অবল মদনে ॥ ২। 

সখি হে সে দেস পিআ৷ গেল মোর! । 

রসমতি বাণী জতএ ন জানিঞ 

স্বনিঅ পেম বড় থোর! ॥ ৪। 

কহলিও কহিনী জতএ ন বুঝএ 
কী করতি অঙ্গিত কাজে। 

কঞ্জোন পরি ততএ রতল অছ বালভু 

নিভয় নিগুন সমাজে ॥ ৬। 

হম অপনাকে ধিক কয় মানল 

কি কহব তহ্হিকি বড়াই। 

কি হমে গরুবি গমারি সব তহ 

কী রতি বিরত কাই ॥ ৮। 
নেপালের পুথি। 

১-২। থে দেশে পিক নাই, মধুকর গুঞ্ন করে 
না, কাননে কুন্ুম প্রস্ক,টিত হয় না, মাসে মাসে ছয় 

খতুর ভেদ জানে না, ( এবং ) মন স্বভাবতঃ হূর্বল। 

৩-৪। হে সখি, সেই দেশে আমার প্রিয়তম 

গেল, যেখানে রসময়ী বাণী জানে না, গুনিতে পাই 

প্রেম বড় অল্প। 

৫-৬। যেখানে কথা স্পষ্ট করিয়া কহিলেও বুঝে 

না, ইঙ্গিতে কি কাজ করিবে? কেমন করিয়! সেখানে, 

নিন সমাজে বল্পভ নির্ভয়ে অন্য়ক্ত আছে? 



বিদ্াপতি। 

৭-৮। আম আপনাকে ধিক করিয়া মানিলাম, 

তাহার মহত্ব কি কহিৰ ! 
৭-৮। আমিকি সকলের অপেক্ষা মুঢ়া রমণী, 

অথব! কানাই রতিবিরত! 

৬৮৩ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রথমহি বিহি সিনেহ বঢ়াওল 

জে বিধি উপজাএ! 

সে আবে হঠে বিঘটাওল 

দুষন কঞ্জোন মোর পাঞ ॥ ২। 

এ সখি হরি স্থমঝাঁওব 

কএ মোর পরথাব। 

তহ্তিকে বিরহে মরি জাঁএব 

তিরিবধ কঞ্চোন আব ॥ &। 

জীবন থির নহি অথিকএ 

জৌবন তনু থোল। 

বচন অপন নিরবাহিঅ 

নহি করিঅএ ওল ॥ ৬। 
নেপালের পুথি। 

১২। এথমেই যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিধি 

স্নেহ বড়াইল, আমার কোন দোষ পাইয়া (সে দেও) 

এখন হঠতা পূর্ব্বক বিনষ্ট করিল? 

৩-৪। হে সখি, আমার প্রস্তাব করিয়৷ হরিকে 

বুঝাইবে। তাহার বিরহে আমি মরিয়৷ যাইব, 

সত্রীধ কাহাকে লাগিবে ? 

€। থোল-_-খোড়া, অল্প । 

৫-৬। জীবন স্থির নয়, যৌবন তাহার অপেক্ষাও 

ঘল্প (স্থির), আপনার বচন নির্যাহ করিবে, 

সীমাবন্ধ করিবে না ( অসম্পূর্ণ রাখিবে না )। 

৪০৯) 

৬৮৪ 

( রাধার ডাকত ) 

পিআ সঞ্চে কহব ভমরবর 

পলটি আওব সেহে দেস। 

মাএ দেখবি নিজ ভাবিনি 

তঞ্চো বরু জাএব বিদেস ॥ ২। 

সৈসব সময় বহিএ গেল 

জউবনে তনু লেল বাস। 

তহনহ্থ তোরিত চলি জাএব 

পুরএ রহতি মোরি ভাস ॥ ৪। 

দিনে দিনে বখইতে খিন তনু 

স্থতঞ্ঞে! নলিনি দল লাগি। 

চাদ এসন ছল সীতল 

সেহও বহএ তন্তু আগি ॥৬। . 

মনমথ মন মথ সব তন্ 

সে স্তুনি হিম মে'র সাল। 

বালভু হমর বিদেস বস 
তে জউবন ভেল কাল ॥ ৮। 

তালপত্রের পু'খি। 

১-২। হে ভ্রমরবর, প্রিয়তমকে কহিবে, দেশে 

ফিরিয়া আসিবে । আসিয়া আপনার ভাবিনীকে 

দেখিবে, বরং তাহার পর বিদেশে যাইবে। 

৩-৪। শৈশব সময় বহিয়া গেল, অঙ্গে যৌবন 

বাস করিল। সেও শীঘ্র চলিয়া যাইবে, আমার 

আশা অপূর্ণ থাকিবে । 
€-৬। নিত্য শোকে. তনু ক্ষীণ, নলিনী পত্রে 

শয়ন করি। চাদ এমন শীতল ছিপ, সেও যেন 

অঙ্গে অগ্নি জালিয়! দেয়। 

৭৮1 সকলের অপেক্ষা মন্মথ মন মধিত 

করে, তাহ! শুনিয়া আমার হদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 

আমার বল্পভ বিদেশে বাস করিতেছে, সেইজন্য 

যৌবন কাল হইল । 



৪১০ 

৩৮৫ 

(রাধার উক্তি ) 

গুরুজন পরিজন কে নহি গঞ্জএ 

কে নহি করএ বিগান। 

অপন অপবশ যশ কয় মানল 

হৃদয় ন ভাবল আন ॥ ২। 

সখিহে কানুকে কহবি সন্বাদ। 

এত দিন প্রেম গুপুত কয় রাখল 

অবনত ভেল পরমাদ ॥ ৪ | 

গুন লাগি প্রাণ তৃণন্ত করি মানল 

কী করব কুলবতি জাতি। 

কহ কবিশেখর অন্ভবে জানল 

পিরীতিক যৈসন তাঁতি ॥ ৬। 

১। বিগান- অপষশ কীর্তন | 

৬৮৬ 

(রাধার উক্তি ) 

আশক লতা লগাওল সজ্গনি 

নয়নক নীর পটায়। 

সে ফল আবে তরুনত ভেল সজনি 

আচর তর নই সমায় ॥ ২। 

কাচ সাঁচ পন দেখি গেল সজনি 
তন্তু মন ভেল কুহু ভান। 

দিন দিন ফল তরুনত ভেল সজনি 

অন্ধ খন ন করু গেয়ান ॥ ৩। 

সভকের পন পরদেস বসি দজনি 

আয়ল স্ুমরি সিনেহ। 

হমর এহন পতি নিরদয় সজনি 

নহি মন বাঢ়য় নেহ ॥ ৬। 

ভনহি বিষ্ভাপতি গাওল সঙ্জনি 

উচিত আওত গুনসাহ। 

বিদ্ভাপতি ৷ 

উঠি বধাব করু মন ভরি সজনি 

অব আওত ঘর নাহ ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১। পটায়-_-গাছের পাট করা, সিঞ্চন 

করিয়!। 

২। তর্নত- বদ্ধিত, তারুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত। 

তর--তলায় । নই-_-না। সমায়--গ্রবেশ করে, 

ঢাক। পড়ে । 

১-২। সজনি আশালত! লাগাইলাম ( তাহাতে ) 

অশ্রজল সিঞ্চন করিলাম। সে ফল (পয়োধর ) 

এখন তরুণ হুল, অঞ্চলের তলে প্রবেশ করে না 

(ঢাকা পড়ে না )। (যখন সে আমাকে ত্যাগ করিয়া 

যায় তখন আমি কিশোরী ছিলাম এখন যুবতী 

হইয়াছি। এতদিন অশ্রুজল বর্ষণ করিয়াই আমার 

দিন কাটিয়াছে )। 

৩। কীাচ-_কীচা। সীচ-_সত্য। কুহ-_কুয়াসা, 

কুম্মাটিকা। তান-_সদৃশ ( মনে হয় )। 
৪। অন্থ খন--এথন পধ্যন্ত। করু গেয়ান__ 

বুঝিতে পারে। 
৩-৪। সজনি, প্রাণনাথ কাচা (ফল) দেখিয়! 

গেল সত্য, তাহার মন কুজ্বাটিকাবৃত হইল । দিনে 

দিনে ফল তরুণ হইল (নে এখনও বুঝিতে 

পারিল না। (আমাকে সে যখন ছাড়িয়া গেল তখন 

আমার অল্প বয়স সত্য, কিন্তু এতদিনে যে আমি 

তরুণী হুইয়াছি তাহা কি সে বুঝিতে পারে না? 

কুম্থাটিকায় যেমন প্রাতঃকাল কি মধ্যাহ্ু বুঝিতে 
পার! যায় না, বেল! বাঁড়িতেছে অনুভব হয় না, সেই. 

রূপ কি তাহার বুদ্ধি কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে, 

সে মনে করিতেছে আমি সেইরূপ কিশোরী আছি, 

এ পর্য্স্ত তরুণী হই নাই)? 
৫ । সভকের__-সকলের। বসি--বাসী, বাস 

করে। নুমরি- প্মরি, স্মরণ করিয়া। 

৫-৬। সঙ্গনি, নকলের (অপর রমণীগণের ) 

পতি বিদেশবাসী, ( তাহারাও ) ল্নেছ ( প্রেম ) স্মরণ 



বিদ্ভাপতি । 

করিয়৷ আসিল ( গুঁছে ফিরিয়া আসিল )। আমার 

পতি এমন নির্দয় (যে) তাহার মানে প্রেম 

বাড়ে না। (বিদেশে বাস কৰিলে প্রিয়ার প্রতি 

অন্নরাগ বর্ধিত হয় কিন্তু আমার পতির তদ্দিপরীত 

ঘটিয়াছে )। 

৭। উচিত--উচিত সময়ে । গুণসাহ-__গুণের 

সাক্ষী, গুণবান | 

৮। বধাব--আনন্দ সঙ্গীত, কোন মঙ্গল ঘটনায় 

সহানুভূতি ও আনন্দসূচক গীত। 

৭-৮। বিগ্যাপতি কহিতেছে, আমি এই গাহিলাম, 

সজনি ( রাধা সম্বোধনে ) উচিত সময়ে (তুমি তরুণী 

হইয়াছ জানিয়া ) গুণবান (মাধব ) আসিতেছেন | 

উঠিয়া! মন ভরিয়! মল গীত গাঁও, এখনি নাথ ঘরে 

আসিতেছেন। 

৬৮৭ 

(রাধার উক্তি) 

আনহ কেতকিকের পাত। 

মুগমর্দ মসি নখ কাপ ॥ ২। 

সবহি লিখবি মোরি নাম। 

বিনতি দেবি সব ঠাম ॥ ৪। 

সহি হে গইএ জনাবহ নাথ । 

কর লিখন দএ হাথ ॥ ৬। 

নাম লইতে পিঅ তোর । 

সর গদ গদ কর মোর ॥৮। 

আতর জন হো তোহার । 

তেঁ দুর কর উর হার ॥ ১০। 

আবে ভেল নব গিরি সিন্ধু । 

অব ন সৃমব স্থবন্ধু ॥ ১২। 

বিধিগতি নহি পরকার । 

সালয় সর কনিয়ার ॥ ১৪। 

৪১৯ 

স্বকবি তনথি ক্হার। 

কে সহ কাম পরহার ॥ ১৬। 

তালপত্রের পু'খি। 

অনুপাশারঙ্গী ছন্দ । ১৩ মাত্রা! । 

১। কেতকিকের _কেতকীর। পাত-_-পাতা, 

পত্র। 

২। কাপ-_কপ্প$ কলম। 

১-২। কেতকি পন্র আন, মৃগমদ মসি ( ও ) নখ 

লেখনী ( হউক )। 

৩-৪। সব আমার নামে লিখ্বি, সকল ঠাই 

আমার মিনতি দিবি ( গানাইবি )। 

৫ | গইএ-_গির।। 

৫-৬। সখি, গিয়া! নাথকে দানাউবি, হাতে করিয়া 

লিখন ( পত্র ) তাহার হাতে দিবি। 

৭-৮। (আমার পক্ষ হইতে লেখ) প্রিয়তম, 

তোর নাম লইতে আমার স্বর গদ গদ করে। 

৯-১০। তোকে দূর মনে না হয় সেই জন্ত বক্ষের 

হার দূর করিতাম। 
১১-১২। এখন নব গিরি সিন্ধু ( ব্যবধান ; হইল, 

এখনও স্ুবন্ধু বুঝে না। 

১৩। বিধিগতি-বিধাতার গতি। পরকার-- 

উপায়। 

১৪। সালয়--বিদ্ধকরে। কনিয়ার--তীক্ষ । 

১৩-১৪। বিধাতা যাহা করেন তাহার উপায় 

নাই, ( বিধাতাকুত শাস্তি ) তীক্ষ শরের (ন্যায় ) বিদ্ধ 
( বিদীর্ণ ) করে। 

১৫-১৬। স্থৃকৃবি কগ্ঠহার কহিতেছে, কামের 
প্রহার কে সহ করিবে? 

৬৮৮ 

(রাধার উক্ভি ) 

কানন ভমি ভমি কুহুক ময়ূর । 

কট ভেল নিয়র কস্ত বড় দূর ॥২। 



৪১২ 

কতি ছুর মধুপুর কহু সথি জানি । 
জহা বস মাধব সারঙ্গপানি ॥ ৪। 

শুনি অপবম্প কাপ মোর দেহ । 

গরয় গরল বিষ শ্বমরি সিনেহ ॥ ৬। 

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নারি। 

ধৈরজ ধয় রহ মিলত মুরারি ॥ ৮ 
মিথিলার পদ। 

১। ভমি-_ভ্রমিয়া। কুছক--শব করে, 

কেকা রব করে। 

২। কট-_অবর্ধি, প্রতিশ্রুত কথা দ্বারা নির্দিষ্ট 

সময়ের অবধি । নিয়র--নিকট। 

১-২। কাননে ভ্রমিয়! ভ্রমিয়া ময়ূর কেকা রব 

করিতেছে, অবধি নিকট হইল, কান্ত অনেক দুরে। 

৩। কতি--কত। 

৪1 ভঁহা__যেখানে। 

সারজ-_-পদ্ম। 

৩-৪। মধুপুর ক্ত দুর, সখি, জানিয়! বল, 

যেখানে পক্মপাণ মাধব বাস করে।, 

৫। অপবম্প- মনে অথবা জ্বদয়ে সহ্স! 

আঘাত, যেমন কুসংবাদে হইয়া থাকে । 

৬। গরয়--গলিতেছে। 

করিয়া! । 

৫€-৬। শুনিয়া! ( মধুপুর কত দূর শুনিয়! ) হাদয়ে 

আঘাত লাগিল, আমার দেহ কাপিতেছে, স্নেহ স্মরণ 

করিয়! গরল বিষ গলিতেছে ( ঙ্েছের স্মৃতি বিষতুল্য 

বোধ হইতেছে )। 
৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, 

ধৈর্ধয ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে। 

৬৮৯ 
€ রাধার উক্তি ) 

সখি হে মোরে বোলে পুছব ক্ছাই। 

হমর সপথ খিক বিসরি ন হলবে 

গঞ তেজি অবসর পাই ॥ ২. 

বস-্বাস করে। 

স্ুমরি-__শ্মরণ 

বিদ্ভাপতি। 

হুহ্ছি সঞ্চে! পেম হঠহি হমে লাওল 

হিত উপদেস ন লেলা । 

তূণতরুজর ছায়াতর বৈসলান্ত 
জইসন উচিত সে ভেলা ॥ ৪। 

একে হমে নারি গমারি সব তহ 

দোসরে সহজ মতিহীনী । 

অপন্ুক দোস দৈবকে কি কব 

ও নহি ভেলাহে চিন্তী ॥ ৬ 

অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহ 

ধরএ অপন বেবহারে । 

আগিল দুর কর পাহিল চিত ধর 

জইসন বড়ি কুসিয়ারে ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপছি শুন বর জউবতি 

চিতে জন মানহ আনে । 

রাজা সিবসিংহ রূপ নরা এন 

সকল কলারস জানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পু খি। 

২। থিক--আছে। হলবে-_-যাইবে। গএ-_ 

গমন করিলে। 

১-২। হে সাখ, আমার কথায় কানাইকে 

জিজ্ঞাসা করিবে, আমার শপথ ভুলিয়া যাইও না, 

অবসর পাইয়! ত্যাগ করিয়৷ গেল। 

৩। হুহি-_উঁহার। হঠহি--জিদ করিয়!। 

লাঁওল--ঘটন! করিলাম । লেলা--লইলাম। ৪। 

ভূণতরুঅর- -তৃণতরুবর, তাল বৃক্ষ ।  বৈসলান্ৃ-_ 
বসিলাম। 

৩-৪। উহার সহিত জিদ করিয়া ( কাহারও 

কথা না শুনিয়া) প্রেম সংঘটন করিলাম, হিত 

উপদেশ লইলাম ন1। ' তালবৃক্ষের ছায়াতলে 

বসিলাম যেমন উচিত তাহা! হইল ( তালবৃক্ষের ছায়ায় 

বসিলে নৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, মন্তকে তাল 
পড়িবার ও সম্ভাবনা থাকে )। 



বিদ্কাপতি । 

৫ | গমারি-সুঢ়া। সবহৃতহ--সকলের 

অপেক্ষা । দোসরে- দ্বিতীয়তঃ | সহজ-_ 

স্বভাবতঃ। ৬1 অপন্থক- আপনার । ও-_সে, 

মাধব । চিহ্কী-চেনা । ্ 
৫-৬। একে আমি সকলের অপেক্ষা মূঢ়া নারী, 

দ্বিতীয়তঃ সশ্বভাবতঃ মতিহন, আপনার দোষ, 

বিধাতাকে কি কশিব, উহাকে ( মাধবকে 7) চেন! 

হয় নাই ( বুদ্ধর অল্পতাবশতঃ চিনিতে পারি নাই )। 

৭। অকুলিন-_যাহার কুল শ্রেষ্ঠ নয়, সামান্ত 
লোক । ওড--ওর, সীমা । নিরবহ--[নর্বাহ হয়। 

৮। আঁগিল-_-অগ্রগা্ী, পূর্ববর্তী । পাঁহিল__ 
প্রথম, বাকা! সম্মুখে থাকে । চিত ধর--মনে ধরে, 

মনোমত হয়। বড়ি-বড। কুসিয়ারে_ তক্ষু। 

৭-৮। সামাহ লোকের কথা শেষ পরাস্ত রক্ষা 

হয় না ( নির্বা।ত ভয় ন! ), আপনার ব্যবহার ধরে, 

পুর্বকথা (যাহা অতীত হইয়াছে ) দুর করিয়া 

উপস্থিত ( যাহা বর্তমান ) চিত্ডে ধারণ করে, যেমন 

বড় ইক্ষু ( ইক্ষুর গোড়] ফেলিয়া দয়া যেমন অগ্রভাগ 

রোপন করে )। 

৯-১০। [বস্তাপাত কাহতেছে, শুন যুবতীশেষ্ট, 

চিন্তে অন্ত মাঁনিও না । ( এপ মনে করিও ন! )। 

রাজ! শিবসিংহ প্ূপনারায়ণ সকল কলারস জানেন । 

৩৯১০ 

(রাধার উক্তি ) 

এহি জগ নারি জনম লেল। 

পহিলহি বয়স বিরহ ভেল ॥ ২। 

কথি লএ দৈব জনম দেল। 

কঠিন অভাগ হমর ভেল ॥ ৪। 

অপনহি কমল ফুলায়ল। 

তাহি ফুল ভমর লোভায়ল ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি কবি গাওল। 

উচিত পুরবিল ফল পাওল ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

৪১৩ 

১। জগ--জগতে । লেল--লইপাম। 

২। পহিলহি-_প্রথম ৷ 

১১ এই জগতে নারী জন্ম লইলাম, প্রথম 

বয়সে বিরহ হইল। 

৩। কথিলএ_কেন। 

৩৪ | কেন বিধাত। ( আমাকে ) জন্ম দিল, 

আমার অত্যন্ত ( কঠিন ) হূর্ভাগ্য হইল । 

৫। অপনহি-_আপনি। ফুলায়ণ-- প্রস্ফুটিত, 

ফুলে পরিণত হইল । 

৬। তাহি_সেই। লোভায়ল-__লুব্ধ হইল। 
৫-৬। কমল (কমলনী ) আপনি প্রন্ষ,টিত 

হল, সেই ফুলে ভ্রমর লুন্ধ হইল। 

৭। গাঁওল__গাঠিল। ৮ পররবিল _পুর্বের | 

৭-৮। বিগ্তাপতি কৰি গা১ণ, পুর্বের ( পুর্ব 

জন্মের) উচিত ফল পাইল। 

৬৯১ 

/ সখীর উক্তি ) 

নমিত অলকে বেঢ়লা 

মুখকমল শোভে। 

রাহ্ন কি বান্ত পসারল! 

শশিমগডল লোভে ॥ ২। 

মদন শরে মুরছলী 

চিত চেতন বালা । 

দেখলি সে ধনি হে 
বাসি নিমালিনী মালা ॥ ৪। 

কলস কুজ লোটাইলী 

ঘন সামরি বেনী। 

কনয় পরয় সূতলী 

জনি কারি নাগিনী ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি ভাবিনী 

থির থাক ন মনে। 



৪১৪ 

রাজা রূপনরায়ণ 

লখিমা দেই রমনে ॥ ৮। 
মিথিলার পদ। 

১-২। নামত অলকে বেষ্টিত মুখমণ্ডল শোভ! 

পাইতেছে। রাহ যে শশীমগুলের লোভে বাহু 

প্রসারিত করিল। 

৪। নিমালিনী মাল1--দেব নিবেদিত মাল্য, নির্মল । 

৩-৪। মদনের শরাঘাতে বালার চিত্ত (ও) 

চেতনা মুচ্ছিত হুইয়াছে। সেই ধনীকে মলিন 

নিশ্মাল্য মালার (ন্ঠায় ) দেখাইতেছিল। 

৫। কুজ-_কুচ। ৬। পরয়--পর্বত। কারি 

কালো কৃষ্ণবর্ণ। 

৫-৬। ঘন কৃষ্ণবেণী কুচকলসে লুটাইয়াছে, যেন 

স্বণগিরির উপর কৃষ্ণসর্পিনী শয়ন করিয়াছে । 
৭। থাঁক--থাকে। ৮1 রমনে- বলভে। 

৭৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, ভাবিনী মনে স্থির 

থাকে না (বিরহে আস্থিরচিত্ত হইয়াছে )। লখিম! 

দেবিবল্পভ রাকা রূপনারায়ণ। 

৬১২ 
(সথীর উক্তি) 

পিয় বিরহিনি অতি মলিনি 

বিলাসিনি কোনে পরি জীউতি রে। 

অবধি ন উপগত মাধব 

আবে বিষ পিউতি রে ॥ ₹। 

আতপচর বিধু রবিকর 

চরন কি পরশহ ভীমারে । 

দিন দিন অবসন দেহ 

সিনেহক সীমারে ॥ ৪। 

পহর পহর জুগ জামিনী 

জামিনী জগইতে রে। 

মূরছি পরয় মহি মীঝ 

সীঝ শশী উগইতে রে ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি। 

বি্ভাপতি কহ সবর্তহ 

জান মনোতব রে। 

কেও জনু অনুভব জগজন 

বিরহ পরাভব রে ॥ ৮। 

মিথিলার পদ । 

১। মলিনী__মলিনা। বিলাসিনী--নায়িকা। 

কোনে পরি__কিরূপে, কোন উপায়ে । জীউতি-_ 

বাচিবে। 

২। উপগত--উপনীত, উপস্থিত । আবই-- 

আসে। পিউতি--পান করিবে। 

১-২। প্রিয় বিরহিণী (প্রিয়তমের বিচ্ছেদে 

বিরহিণী ) মলিন! নায়িকা কেমন করিয়া বাঁচিবে? 

নির্ধারিত সময়ে (যাঁদ) মাধব না আসে (তাহ! 

হইলে ) বিষ পান করিবে। 

৩। আতপচর-_উত্তাপভোজী ( চর-অদ্দনে )। 

পরশহ--স্পশ। 

৪। সিনেহক সীমা-_প্রেমের সীমা, বিরছের 

চরম অবস্থা । 

৩-৪। চন্দ্রের কিরণ (চরণ) স্পশ উত্তপ্ত 

রবিকরের ( তুলা ) ভয়ঙ্কর ( ভীমা )। দেহ দিন 

দিন অবসন্ন হইয়া বিরহের (ন্বেহের ) চরম অবস্থা 

(প্রাপ্ত হইয়াছে )। 

৫€। পহর-_প্রহর। জগইতে--জাগিয়া 

থাকে । 

৬। পরয়--পড়ে। মহীর্মীব-__ভূতলে। 

উগইতে--উদয় হইলে। 

৫-৬। যামিনীর প্রহর প্রহর যুগ (তুলা) 

( এরূপ দীর্ঘ) নিশি নিশি জাগিয়া থাকে। সন্ধা 

শশী উদ্নয় হইলে (সান্ধ্য মুরলী ধ্বনি ও অভিসার 

সম্েত শ্মরণ করিয়া ) ধরণীতলে মুগ্ছিত হুইয়া পড়ে। 

৭। সবর্তহ--সকলের হইতে । মনোভব-_ 

মদন। 



বিগ্ভাপতি। 

৮। জগজন-্্জগতের লোক । পরাভব-- 

যন্ত্রণ। | 

৭-৮। বিস্তাপতি কনে মদনের ( পরাক্রম ) 

সকলেই জানে, (কিন্তু) জগতে কেহ যেন বিরহ 

যন্ত্রণা অনুভব 51 করে। 

৬৯৩ 

. বাধার উক্তি ) 

কোন গুন পল্ত পরবশ ভেল সজনি 

বুঝলি তনিক ভল মন্দ। 

মনমথ মন মথ তনি বিন সজনি 

দেহ দহয় নিশিচন্দ ॥ ২। 

কহও পিশুন এত অবগুন সজনি 

তনি সম মোহি নহি আন। 

কতেক যতন সে মেটিয় সজনি 

মেটয় ন রেখ পষান ॥ &। 

যে দুরজন কটু ভাষয় সজনি 

মোর মন ন হোয় বিরাম । 

অনুভব রাহু পরাভব সজনি 

হরিন ন তেজ হিমধাম ॥ ৬। 

যইও তরনি জল শোষয় সজনি 

কমল ন তেজয় পাঁক। 

যে জন রতল যাহি সৌঁ সজনি 

কি করত বিহ ভএ বাঁক ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কবি গাওল সজনি 

রস বুঝয় রসমন্ত | 

রাজা শিবসিংহ মন দয় সজনি 

মোদবতী দেই কন্ত ॥ ১০ । 

রী মিথিলার পদ । 

১। গুণ--মক্্র, যাছু। সঞজ্জনি, কাহার গুণে 

(কে গুণ করিয়া) প্রভু (কে) পরের বশ হইল 

( করিল)। 

৪১৫ 

২। তনিক--ত্াহার। ভল-_-ভাল। 

৩। মন মথ (দ্বিতীয় শব )--মন মথন 

করিতেছে । 

৪1 কহুও-- কহিলেও। অবগুণ---নিন্দা। 

১-২। সজনি. কাহার গুণে প্রভু পরবশ হইলেন ? 

( এখন ) তীহার ভাল মন্দ ( গুণ) বুঝিলাম। তিনি 

বিন (তাহার বিরহে ) কন্দর্প (আমার মন মথন 

করিতেছে (আমাকে ক্লেশ দিতেছে ) নিশীথ চন্দ্র 

আমার দেহ দহন করিতেছে । পুঁধিতে আছে “কোন 

গুণ পঁভ পরদেশ গেল সজনি !” গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত 
পাঠ স্সঙ্গত দেখিয়া তাহাই গ্রহণ করলাম। 

১। সৌ-_সহিত। মেটিয়-_মুছাইলে। 

দুষ্ট লোকে তাহার ) শত নিন্দা করিলেও 

ঠাহার তুলা আমার অন্য (কেহ) নাই। কতই 

যত্বের সাহত মুছাইলে (ও) পাষাণ রেখা মুছে না। 

৫। যো_যখন। ভাষয়--কছে। বিরাম-_ 

বিরাতি, নিবৃ্তি। 

৬। অন্ুভব--অন্্রভব করিয়া, জানিয়া। রাহ 

পরাভব--রাহু কতক পরাভব (গ্রাস )। হারণ-_ 

মুগ, ( চন্দ্রের কলঙ্ক )। তেজ-_ত্যাগ করে। 

হিমধাম--চন্দ্র | 

৫-৬। হূর্জনে যে কটু কহে ( তাহাতে ) আমার 

মন ব্রত ( অনুরাগবিরত ) হয় না। চক্র রাছ 

কর্তৃক পরাভব অনুভব করিয়া কলঙ্ককে ত্যাগ করে 

ন।। 

৭। তরনি জল--যে জন্ল সম্ভরণ করিয়া! পার 

হইতে তয়। শোষয়__শোধিত হয়, শুকাইয়া যায়। 

৮। রতল-_অনুরক্ত হইল যাহি সৌ-_যাহার 

সঙ্গে। বিহ--বিধি। বীক- বীকা, বাম। 

৭-৮। যস্তপি গভীর জল শুকাইয়া যায় তাহা 
হইলেও কমল পন্ক ত্যাগ করে না। যেষাহার সঙ্গে 

(যাহাতে ) অন্ুরক্ত হইয়াছে (তাহার প্রতি ) 

বিধি বাম হইয়! কি করিবেন £ 

মোদবতী দেবীর কান্ত রাজ! শিবসিংহ 

৩-৪। 

৭০১৬ | 



৪১৬ 

মন দেন ( বিদ্াপতির গীতে )। শিবসিংহের ছয় স্ত্রী, 
তাহাদের মধ্যে কাহারও নাম মোদবতী ছিল না। 

এই পদের ভাষা অত্যন্ত আধু'নক ও বিদ্াপতির 

রচিত কিন! তাহাতে সন্দেহ । 

৬৯৪ 

 সখীর উক্তি ) 

করতল লান শোতএ মুখচন্দ। 

কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥ ২। 

অহনিসি গরএ নয়ন জলধার ' 

খঞ্জনে মিলি উগিলল মোতি হার ॥ ৪। 

কি করতি সসিমুখি কি বোলব আন । 

বিন অপরাধে বিমুখ ভেল কাহু ॥ ৬। 

বিরহে বিখিন তনু ভেল হুরাস। 

কুন্ুম স্থখাএ রহল অছ বাস ॥ ৮। 

ঝখইতে সংসয় পরল পরান। 

কবন' ন উপসম কর পচবান ॥ ১০। 

ভনই বিদ্যাপতি শুনু বর নারি। 

ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১২। 
তালপত্রের পু'খি। 

১-২। করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, ( যেন ) 

তভিনব অরধিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে । 

চিন্তান্বিত বলিয়! সুন্দরী করতল সংলগ্ন-কপোল হুয়া 

' রহিয়াছেন। 

৩। গরএ-গড়ায়, ঝরিতেছে । 

৪) উগ্িলল--উদগার্গ করিল। 

৩-৪। অহপিশ অশ্রধার ঝরিতেছে, (যেন) 

খঞ্জন মুস্তাহার গিলিয়। উদশীরণ করিতেছে । 

৫€-৬। শশীমুখী কি করিবে, অপরেই (বা) কি 
বলিবে? বিন! অপরাধে কানাই বিমুখ হইল। 

৭। বিখিন-_খিল্প। হরাস--ছথাস, শীর্ণ। 

৭০৮ বিরহে থিক্ন, তন্গু শীর্ণ হইল; কুসুম 

গুকাইয়া, ( কেবল ) সুবাস রহিয়াছে । 

বিচ্ভাপতি । 

৯। ঝখইত--শোকে শোকেঃ শোক কাঁরতে 

কারতে। 

৯-১০ | শোকে শোকে, প্রাণে সংশয় পাঁড়ল 

(প্রাণ সংশয় হইল, ) পঞ্চবাণ ( মণন ) কখন উপশম 

করে না (মদন বেদন কখন নিবারিত য় ন! )। 

১২। ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে। 

৬৩৯৫ 

( রাধার উক্তি ) 

মাধব হুমর রটল দূর দেশ। 

কেও ন কহই সখি কুশল সনেশ ॥ ২। 

যুগ যুগ জীবথু বসথু লখ কোস। 

হমর অভাগ ভুনক কোন দোস ॥ ৪ । 

হমর করম ভেল বিহ বিপরীতি । 

তেজলনি মাধব পুরবিল পিরীতি ॥ ৬। 

জদয়ক বেদন বান সমান । 

আনক দ্বঃখ আন নহি জান ॥ ৮: 

ভনহি বিষ্যাপতি কবি জয় রাম। 

দৈব লিখল পরিণত ফল বাম ॥ ১০। 

মিথিলার পদ! 

১। রটল-_ভ্রমণ করিল, চলিয়া! গেল। 

২। সনেশ'--সন্দেশ। 

১-২। আমার মাধব দূর দেশে চলিয়া! গেল, 

সখি, কেহ (সাহার ) কুশল সংবাদ ( আমাকে ) 

কহে না। রর 

৩। জীবথু- জীবিত হউক। বসথু--বাস 

করুক। লখ-_লক্ষ্য। 
৪1 হুনক-_-উহ্নার। 

৩-৪। লক্ষ ক্রোশ (দূরে ) বাস করুক, মুগ যুগ 

জীবিত হউক ( যেখানেই থাকুক চিরজীবি হউক )। 

৫ | করম--কর্থঃ কর্মফল। বিপরীতি-- 

বিপরীত। ৬। তেজলনি-_ত্যাগ করিলেন। 

৫€-৬। আমার কম্মফলে বিধি বিপরীত হইল, 

মাধব পূর্ঝগ্রীতি ত্যাগ করিল। 



বিদ্ভাপতি | 

৭। আনক-অপরের, একজনের । আন-- 

অপর। 

৭-৮। হাদয়ের বেদন বাণের তুলা, (কিন্তু) একের 

ভুঃখ অপরে জানে না। 

৯-১০। বিদ্/াপতি কবি কঠিতেছেন, জয় রাম! 

পরিণামে দৈবের লিখিত ফল বাম (হুইল )। 

ভণিতায় জয়রাম শব্ধ কবির নিজের মনে হয় না। 

৬৯৩৬ 

( রাধার উক্ত ) 

জাহি অবসর তাহি ঠাম (মাধব) 

কিয়ে বিসরল "মার নাম ॥ ২। 

অব কি করব পরকার । 

অপযস ভরল সংসার ॥ ৪। 

সবহি পাওল অবকাশ । 

জগতরি হো অবগাশ ॥ ৬। 

কোন পরি সখী সভ সাথ । 

উপর রহএ মোর মাথ ॥ ৮। 

করম ধরম মোর বাম । 

সকল তকর পরিনাম ॥ ১০। 

জাহি দেখি হসলউ কালি । 

সে দেবয় করতালি ॥ ১২। 

* ভনহি বিষ্ভাপতি ভান । 

অচির করিয় সমধান ॥ ১৪। 

মিখিলার পদ। 

১। অবসর--স্ুধোগ ৷ যাতি--যথায়। তাতি 

সেই । 

২। কিয়ে-_কি। 

১-২। মাধব, যেখানে সুযোগ (যাইবার ইচ্ছা! ) 
সেই স্থানে ( গিয়! ) কি আমার নাম ভুলিয়া গেল ? 

৩-৪। এখন কি উপায় করিব? অপযশে সংসার 

ভরিয়া গেল। 
৫৩ 

৫১৭ 

৬। অবগাস--( অবগীত ) নিন্দা । 

৫-৬। সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল, জগৎ ভরিয়া 

নিন্দা হইতেছে । 

৭-৮। সী সকলের সঙ্গে' (সাক্ষাতে) কিরূপে 

আমার মস্তক উপরে রহিবে? (নিন্দা ও তজ্জনিত 

লজ্জার ভারে অবনত হইবে )। 

১০। তকর- তাহার। 

৯-১* | আমার কর্ম ও ধর্ম বাম (প্রতিকূল, ) 

সকল (নিন্দা প্রভৃতি ) তাহার পরিণাম । 

১১। যাহি-_যাহাকে। হসলউ--হাসিয়া- 

ছিলাম। 

১২) দেবয়__দেয়। 

১১১২। কাল যাহাকে দেখিয়! হাসিয়াছলাম 

( অবজ্ঞা করিয়াছিলাম ) সে ( আজ ) করতালি দেব 
( করতালি দিয়! আমাকে উপহাস করে )। 

১৪। সমধান-_ সমাধান (সাত্বনা করিয়া দুঃখ 

শেষ কর! )। 

১৩-১৪। বিস্তাপতি (এই) কথা কহিতেছে, 
“ মাধব ) শীপ্ব ' রাধাকে ) সাম্বনা করিবে । 

২১৯১৭ 

( রাধার উক্ত ) 

সেহে পরদেস পরজোধিত রসিআ 

হমে ধনি কুলমতি নারি। 

তহ্হি পুনু কুশলে আওব নিজ আলএ 

হম জীবে গেলাহ মারি ॥ ২। 

কহব পথিক পিআ মন দএরে 

জৌবন বলে চলি জাএ ॥ ৩। 

জঞ্ো আবিজ তইঅও ন আওব 

জাও বিজয়ী রিতুরাজ । 

অবধি বহত হে রহব নহি জীবন 

পলটি ন হোএত সমাজ ॥ ৫। 



৫৯৮ 

গেল! নীর নিরোধক কী ফল 

অবসর বহল! দান। 

জঞ্রে। অপনে নহি জানীঅ রে 

ভল জন পুছব আন ॥ ৭। 

ভনই বিষ্ভাপতি গাওল রে 

রস বুঝএ রসমন্তা। | 

রূপনরাএন নাগর রে 

লখিম! দেবি স্থৃকস্তা! ॥ ৯। 
নেপালের পুখি। 

১-২। ছে ধনি, সে বিদেশে অপর নারীর রসে 

রসিক ( অনুরক্ত ), আমি কুলবতী নারী। তিনি 

পুনরায় নিজের আলয়ে কুশলে আসিবেন আমাকে 

প্রাণে মারিয়৷ গেলেন । 
৩। প্রবাসী ( পথিক ) প্রিয়তমকে মন দিয়া 

কবে, যৌবন বলপূর্ববক চলিয়া যায়। 
৪1 যদিও আসিতে ( বলাযায়) তথাপি 

অতীত বিজয়ী বসন্ত আর আসিবে না । 

&। অবধি বহছিয়। যায়, জীবন থাকে না, 

ফিরিয়া আর মিলন হইবে না। 

৬-৭ | জল প্রবাহিত হইলে নিরোধ করিয়া, 

( এবং ) "্সবসর উত্বীর্ঘ হইলে দানে কি ফল? যদি 

( সে) আপনি না জানে অন্য ভাল লোককে (যেন ) 

জিজ্ঞাস! করে। 

৮৯1 বিস্তাপতি গাহিয়া কহিল, রসজ্ঞ রস 
বুঝে। লখম দেবীর সুকান্ত রূপনারায়ণ চতুর ও 

রমিক। 

৬৯৮ 

(রাধার উক্তি) 

স্ম্দরী বিরহ শয়ন ঘর গেল। 

কিয়ে বিধাত। লিখি মোহি দেল ॥ ২। 

উঠলি চেহায় বইসলি শির নায়। 

চছদিশ হেরি-ছেরি রহলি লজায় ॥ ৪। 

বিদ্কাপতি ৷ 

নেহুক বন্ধু সেহো ছুটি গেল। 
দু কর পন্থক খেলাওন ভেল ॥ ৬। 

ভনহি বিষ্াপতি অপুরূব নেহ। 

জেহন বিরহ হো৷ তেহছন সিনেহ ॥ ৮। 
মিথিলার পদ । 

১-২। বিরহ (কাতর) সুন্দরী শয়নগৃহে গেল। 

(কহিল) বিধাত| ( আামার ললাটে ) কি লিখিয়া 

দিল। 

৩। নায়-__নত করিয়!। 

৪। লজায়--লভ্জিত হইয়।। 

৩-৪। চমকিয়! উঠিল, মন্তক অৰনত করিয়! 

সিল, চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়৷ লজ্জিত হুইয়া 

রছিল। 

৫€। নেছুক-_ন্নেহের। নেহুক বন্ধ-_প্রেমের 

বন্ধ, প্রিয়তম । সেহো__সেও। ছুটি-_ছাড়িয়!। 

৬। খেলাওন-্থেলেন। ৷ 

৫-৬। প্রিয়তম সেও চলিয়া গেণ; প্রভুর ছুট 

হাত (আমার ) খেলান! ছিল “ তাহার ছাত লইয়। 

খেলা করিতাম )। 

৭। অপুরূব--অপূর্ধব ৷ 

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, অপুব্ধ প্রেম, যেমন 

(বিরহ বাড়িতেছে তেমনি প্রেম বাড়িতেছে। ) 

৬৭৯৯ 

(রাধার উক্তি) 

মোহন মধুপুর বাঁস। 

হে সখি, হমনু জায়ব তনি পাশ ॥ ২। 
রখলহ্ি কুবজা সৌ নেছ। 

হে সখি, তেজলনি হুমরো৷ সিনেহ ॥ ৪ । 

কত দিন তাকব বাট। 

হে সখি, শুন ভেল জমুনা ঘাট ॥ ৬। 
ওতহ রহথু গয় ফেরি। 

হে সখি, দরশন দেখু এক বেরি ॥ ৮। 



বিদ্ভাপতি। 

ভনহি বিষ্ভাপতি রূপ। 

হে সখি, মানুষ জনম অনুপ ॥ ১০ । 

মিথিলার পদ। 

১। মধুপুর- মথুরা। বাস-_বাস করিলেন। 

১। হমহু--আমিও। তনি-_-তাহার। 
১-২। হে সখি, মোহন মধুপুরে বাস করিলেন, 

আমিও তাহার নিকট যাইব। 

৩। রখলহ্নি__রাখিলেন। সৌ-_সহিত। 

হে সথি, কুজার সহিত স্সেহ রাখিলেন, 

আমাকে ত্যাগ করিলেন । 

৫। তাকব-__তাকাইব, দেখিব। 

৫-৬। হে সথি» কত দিন (তাহার) পথ 

চাহিব? যমুনার ঘাট শৃন্ত হইল (কারণ আমি 3 

সখিগণ আর যমুনার ঘাটে যাই না )। 

৭। ওতছ্-_-ওইখানেই। 

গয়- গিয়া । ৮। দেখু-_দিন। 

৭-৮। হে সখি, সেইখানেই আবার গিয়া থাকুন, 

একবার দর্শন দিন। ( একবার আমাকে দর্শন দিয়া 

ফিরিয়া গিয়া সেইথানেই থাকুন )। 

১৬। অনুপ--অন্থপম । 

৯-১* | বিগ্তাপাতি কহিতেছে, হে সখি (রাধা 

সম্বোধনে ), মনুষ্য জন্মে অন্থপম রূপ। ' তুমি যে 

মোহনকে একবার দেখিতে চাহিতেছ তাহাতে 

বিশ্ময়ের কারণ নাই কেন ন! জগতে তাহার তুল্য 

রূপ নাই )। 

৩-5। 

রহথ- থাকুন। 

গ৩০ 

(রাধার উক্তি) 

মন পরবশ ভেল পরদেশ নাহু। 

দেখি নিশাকর তন উঠ দাহ ॥ ২। 

মদন বেদন দে মানস অন্ত | 

কাছি কছব দুখ পরদেশ কম্ত ॥ ৪। 

৫১৯ 

স্থমরি সনেহ গেহ নহি ভাব। 
দারুণ দাদুর কোকিল রাব ॥ ৬। 

স্থমরি স্থমরি খন্থ নীবিবন্ধ আজ । 

বড় মনোরথ ঘর পন্ছ ন সমাজ ॥ ৮। 

ভনহি বিষ্ভাপতি শুন পরমান । 

বুঝ নৃপ রাঘব নব পচবান ॥ ১০ । 

মিথিলার পদ। 

১-২। মন পরবশ (কামের অধীন ) হল, 

নাথ বিদেশে ( রহিলেন ); চন্দ্রকে দেখিয়৷ দেহ 

দগ্ধ হইয়া উঠে। 

৩-৪। মদনের বেদনায় মানস অন্ত হইতেছে ; 

কান্ত বিদেশে, কাতাকে হুঃণ কহিব। 

€&। ভাব-_ভায়, সুন্দর দেখায়, ভাল লাগে। 

৬। দ্বাহুর _দর্দা,র, ভেক। 

৫-৬। (তীহার) স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহ ভাল 

লাগে না, কোকিল (ও) ভেকের রব দারুণ ( মনে 

৬য় )। 

৭1 খন্থ খসিতেছে। 

৮। সমাজ--সঙ্গ, নিকটে। 

৭-৮। ( পুর্বপ্রেম ) ম্মরণ করিয়া! আঞ্জ নীিবন্ধ 

খসিতেছে, বড় মনোরথে ঘরে 'প্রাণনাথ ( আমার ) 

নিকটে নাই। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, মতা কথা শুন, 

নুপ রাঘব নব পঞ্চবান ( কন্দপ্পের নবীন পরাক্রম ) 

বুঝেন। 

৭৯১ 

(রাধার উক্তি ) 

জে দিন মাধব পয়ান করল 

উল সে সব বোল। 

শুনি হৃদয়ে করুণ! বাঢ়ল 

নয়ানে গলতহি লোর ॥ ২। 



৫২৩ 

দিবি কএ শপথ করল 

নিয়রে আয়ল কান: 

মঝু কর ধরি শিরে ঠেকায়ল 

সে সব ভৈগেল আন ॥ দ। 

পথ নিরখইত চিত উচাটন 

ফুটল মাধবী লতা । 

কুহু কুন্ত করি কোকিল কুহরই 
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥ ৬। 

কোন সে নগরে রহল নাগর 

নাগরী পাএ ভোর। 

কহ বিদ্যাপতি শুন হে যুবতি 

তোহর নাগর চোর ॥ ৮। 

১। যেদিন মাধব চলিয়া গেল, সে সকল কৃথা 

( পুর্বব কথা ) উথলিল। 

২। সে সকল কথা) শুনিয়া (মাধবের ) 

হৃদয়ে করুণ। বাঁড়িল, চক্ষে অশ্রু, ঝরিল ( গলতহি )। 

৩-৪। কানাই (আমার ) নিকটে আসিয়। দিব্য 

করিয়া শপথ করিল (বারবার শপথ করিল, ফিরিয়া 

আসিবার দিন স্থির করিল); ( আমি তাহার ) হাত 

ধরিয়! ( আমার ) মাথায় স্পর্শ করাইলাম, সে সকল 

অন্ত হইয়া গেল ( বিপরীত হুইল )। 

৫। নিরখিতে-_নিরখিয়! ৷ ফুটল মাধবী লতা-_ 

(আসিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়া) মাধবীলতা ফুটিল। 

৬। যতা-_যৃখ, সমূহ । 

৭-৮। নাগর কোন নগরে নাগরী পাইয়া (বহবল 

(ভোর) হুইয়াট্রহিল বিস্যাপতি কহে, শুন যুবতী, 

তোমার নাগর চোর (তোমার হৃদয় চুরী করিয়া 

পলায়ন করিয়াছে, আবার এখন অন্য৪কোন নাগরীর 

সহিত সেই ব্যবহার করিতেছে )। 

বিগ্যাপতি । 

৭৬২ 

( রাধার উক্তি ) 

মন ছল ন টুটব নেহা! । 

স্থজনক পিরীতি পষানক রেহা ॥ ২। 

তাহে ভেল অতি বিপরীত । 

ন জানিয়ে এ্সন দৈব গঠিত ॥ ৪ । 

এ সখি কহৰি বন্ধুরে করজোড়ি। 

কি ফল প্রেমক আকুর মোড়ি ॥ :। 

যদি কহ তুছ অগেয়ানি। 

হম সৌপল হিয়া নিজ করি জানি ॥ ৮। 

বি্ভাপতি কহে লাগল ধন্দা। 

জকর পিরীতি সে জন অন্ধা ॥ ০। 

১। টুটব- ভাঙ্গিবে, ছিন্ন হইবে। নেহা-_ 

স্নেহ, প্রণয় । 

৪। দৈব গঠিত-_বিধাতার নামত (বিধান)। 
৫। বন্ধ বধু প্রিয়। 
৬) প্রেমক আকুর মোড়ি__প্রেমের অঙ্কুর 

মোচড়াইয় (বিনাশ করিয়া )। 

৭-৮। (সাঁথ)যা্দ বল তুমি ( তুই) অজ্ঞানী 

(আমাকে নির্বোধ বল,) আমি (তাহাকে ) আপনার 

জানিয়। হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম। 

৭০৩ 

( রাধার উক্তি ) 

সজনী কামুক কহুবি বুঝাই । 

রোপি পেমক বীজ অস্ক.রে মোড়লি 
বাচব কোন উপাই ॥ ২। 

তৈলবিন্দু যৈসে পানি পসারিয়ে 
এঁলন তুয় অনুরাগে । 

সিকতা জল যৈসে ক্ষণহি শুখায় 

তৈমন তোহর সোহাগে ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি। 

কুলকামিনী ছলে'। কুলট! ভৈ গেলু 

তকর বচন লোভাই । 

অপন করে হুম মুড় মুড়ায়ল 

কানুসে প্রেম বড়াই ॥ ৬। 

চৌররমনি জনি মনে মনে রোয়ই 

অন্বরে বদন ছপাই । 

দীপক লোভে শলভ জনি ধায়ল 

সে ফল ভূজইতে চাই ॥ ৮। 

ভনই বিদ্তাপতি ইহ কলিযুগরীতি 

চস্তা নকর কোই । 

অপন করমদোষে আপহি ভূপ্তই 

যে জন পরবশ হোই ॥ ১০। 

২। প্রেমের বীজ রোপণ কাঁরয়৷ অস্কুরে মোচ- 

ডাইণে কোন উপায়ে বাচিবে » 

৩। তৈল বিন্দু যেমন জলে বিস্তারিত ভয়, 

(পরিমাণে অল্প এবং জলের সাঠত মিশে না), 

এইরূপ তোমার (তোর) অন্ধুরাগ । 

৫। কুলকামিনী ছিলাম, তাহার বচনে লুব্ধ 

হইয়। কুলটা হইয়া গেলাম । 

৬। কানুর সহিত প্রেম বাড়াইয়৷ আপন ভস্তে 

আমি আপনার মাথা মুড়াইলাম ( আপনার কলঙ্ক ও 

অপমান আপনি ডাকিয়া আনিলাম )। 

৭। চোরের রমণী যেমন বসনে মুখ ঢাকিয়া 

মনে মনে কাদে (আমাদের প্রেমের কথা! গোপনে 

রাখতে হয়, সুতরাং আমার যাতনা প্রকাশ করিবার 

উপায় নাই )। - 

৮। দ্বীপের লোভে পতঙ্গ যেমন ধাবিত হইল, 

সে ফল ভোগ করিতে হইবে ( তাহাকে দগ্ধ হইতে 
হইবে )। 

১০। যে পরবশ হয় মে আপনার কম্মদোষে 

আপনি ভোগ করে। 

পাঠীস্তর়ে এই চরণে যুক্ত ভগিতাও পাওয়া! বায়-_ 

৫২১ 

গোবিন্দ দাস কহে গুন শুন সুন্দরী 

এ ছুঃখ তুয় চতুরাই ॥ 

৭৬8 

( রাধার উক্ত ) 

কে পতিআ! লয় জায়ত রে 

মোর পিয়তম পাস। 

হিয় নহি সহয় অসহ ছুখরে 

ভেল সাওন মাস ॥ ১। 

একসরি ভবন পিয়া! বিনুরে 

মোর! রহলো নৈ জায় । 
সখি অনকর দুখ দারুণ রে 

জগ কে পতিআায় ॥ ৪। 

মোর মন হরি হরি লই গেল রে 

অপনে। মন গেল। 

গোকুল তেজি মধুপুর বস রে 

কত অপজস লেল ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি গাওল রে 

ধনি ধর পিয় আস। 

আওত তোর মনভাবন রে 

এহি কাতিক মাস ॥ ৮। 

মিধিলার পদ । 

১। পতিআ-_পত্র। 

১-২। আমার প্রিয়তমের কাছে কে পঞ্জ লইয়া 

যাইবে? হৃদয় অসহ্ ছুঃখ সন্থ করিতে পারে না, 
শ্রাবণ মাস হইল। 

৩। একসরি-_একেস্বরী, একাকিনী। 

৪। অনকর-_-অপরের। পতিয়ায়-- বিশ্বাস 

করে। 

৩০৪ প্রিয় বিনা একাকিনী, ভবনে আমার থাকাও 

যায় না। সখি, অপরের ছঃখ দারুণ জগতে কে 

বিশ্বাস করে? * 



৫২২ 

হরি আমার মন হরণ করিয়! লইয়! গেল, 

আপনার (তাহার নিজের) মনও গেল ( সেও 

কুজা ও অপর নারীদিগের অধীন হইল )) গোকুল 

ত্যাগ করিয়া মধুপুরে বাস করিয়! কত অপযশ লল। 

৮। আওত--আসিবে। মনভাবন--মনো- 

রঞ্জন। 

৭-৮। বিস্তাপতি গাইল, ধনি, প্রিয়তমের আশা 

ধর (তাহার আশা ত্যাগ করিও ন1), তোর মনোরঞ্জন 

এই কার্তিক মাসে আসিবে । 

৫-৬। 

৭০৫ 

(রাধার উক্তি 

গগন গরজি ঘন ঘোর 

হে সথি, কখন আওত পছ মোর ॥ ২। 

উগলক্রি পাচো৷ বান। 

হে সখি, অব ন বচত মোর প্রাণ ॥ ৪। 

করব কওন পরকার। 

হে সখি, যৌবন ভেল জীয়মার ॥ ৬। 
ভনই বিষ্ভাপতি ভান। 

হে সখি, পুরুষ কর হি পরমান ॥ ৮। 
মিথিলার পদ । 

১-৮। গগনে (মেঘ ) ঘন ঘোর গর্জন করি- 

তেছে, হে সখি আমার পপ্রাণনাঁথ কথন আসিবেন ? 

৩। উগলহি-_উদয় হইলেন । পাচো বাণ_ 

পঞ্চবাগ। 

৩৪1 কন্দর্প উদয় হইলেন, হে সথি এখন 

আমার প্রাণ বাচিবে ন!। 

৬। জীয়মার-_প্রাণবধের কারণ । 

৫-৬। কোন প্রকার (উপায়) করিব? হে 

নথি ( আমার ) যৌবন (আমার ) প্রাণবধের কারণ 

হুইল। 
ধ। ভান--কথা। ্ঁ 

৮। পরমান,--প্রমাণ) বিশ্বাম। 

বিদ্ভাপতি ( 

৭-৮| বিস্তাপতি কহিতেছে, ভে সখি (রাধা 

সন্বোধনে ১, পুরুষে ( পুরুষের প্রতি ) বিশ্বাস কর। 

ণ৩ত 

(রাধার উক্তি ) 

ভাবিনি ভল ভঞএ বিমুখ বিধাতা ॥ 

জইহ পেম স্থরতরু স্থখদায়ক 

সইহু ভেল দুখদ্দাতা ॥ ২। 

তোর স্থুমরি গুন মোর হৃদয় শুন 

নোর নয়ন রহ ঝাপি। 

গরজ গগন ভরি জলধর হরি হরি 

গাব হমর হিয় কীপি ॥ ৪1 

করিয় যতন যত বিফল হোয় তত 

ন পাইয় তোহর সমাজে । 

বিরহ দহন দহ তইও জীব রহ 

সব তহ ই বড়ি লাজে ॥ ৬। 

নিবিড় নেহ রস বশ ভয় মানস 

পাব পরাভব লাখে । 

পুরুষ পরুষমতি কে জুবতী ন কহুতি 

কৰি বিদ্ভাপতি ভাখে ॥ ৮। 
মিথিলার পদ । 

১। ভল--তাল € বিপরীতার্থে-_-আচ্ছা ) 

বিধাতা আচ্ছা! বাম হইয়াছে ); অতান্ত। 

২। জইহ--যেই। ম্ুরতরু-_কল্পতরু | সইহ 

--সেই। 
১-২। ভাবিনি, বিধাত। অত্যন্ত বিমুখ হুইল। 

যে গ্রেমকল্পতরু ( তুল্য ) সুখদায়ক, সেই ছুঃখদাতা 

হইল। 

৩-৪। তোর গুণ শ্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শূ্ত 

(হইল), অশ্রু চক্ষুকে আবরণ করিল। হরি হরি! 
জলধর গগন ভরিয়া! গর্জন করিতেছে, এখন আমার 

হৃদয় কাপিতেছে | 



শবগ্যাপতি | 

৫€। তোহর--তোর, তোমার। সমাজে-_ 

' মিলন। ৃ 
৬। দহন-_অগ্মি। দহ-_দগ্ধী করিতেছে। 

রহ--থাকে। তহ--চেয়ে। বড়ি-বড়। ই-- 

এই । 

৫-৬। বিরহাগ্নি দগ্ধ করিতেছে, তথাপি জীবন 

রহিয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বড় লজ্জা । 

৭। নেহ-স্ম্েহ, প্রেম ।  বশ--ব- 

পাব--পাঁয়। পরাভব-_যাতনা', বিকার । 

৮। পরুষমতি-.কঠিন হৃদয়। কে--কোন। 

ভাখে্কছে। 

৭-৮। (আমার) মানস নিবিড় প্রেমরসের 

বশীভূত হইয়া লক্ষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। কবি বিদ্যাপতি 

কহিতেছে, পুরুষের (যে) কঠিন হৃদয় কোন যুবতী 

! একথা) নাকে, 

৭৩৭ 

(রাধার উক্তি ) 

প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি 

পু তেজি গেলাহ বিদেশ । 

কত হম ধৈরজ বাঁধব সজনি 

তনি বিন্ু সহব কলেশ ॥ ২। 
আওন অবধি বিতীত ভেল সজনি 

জলধর ছপল দিনেশ। 

শিশির বসন্ত উম ভেল সজনি 

পাওস লেল পরবেশ ॥ ৪। 

চহু্দিশ বিঙ্গুর বনকরু সজনি 

পিক স্বন্দর কর গান। 

মনসিজ মার মরম শর সজনি 

কতেক শুনব হম কান ॥ ৬। 

শেজ কুম্থুম নহি ভাবয় সজনি 

বিষ সম চানন চীর। 

৫২৩ 

যইও মীর শীতল বহু সজনি 

মন বচ উড়ল শরীর ॥ ৮। 

ভনহি বিষ্ভাপতি গাওল সজনি 

মন ধনি করিয় ছলাস। 

স্থদিন হেরি পু আওত সজনি 

মন জনি করিয় ইদাস ॥ ১০। 

মিথিলার পদ । 

২। কলেশ-_ ক্রেশ। 

১-২। সজনি, কি কহিব; আমার প্রথম বন্নস, 

প্র আমাকে ) ত্যাগ করিয়! বিদেশে গেলেন । 

আমি কত ধৈধ্য বাধিব (ও) ষ্টাহার বিনে 

( বিরহে ) ফ্রেশ সহ্য কাঁরব। 

৩। আওন-_আসিবার ( ফিরিয়া! আসিবার )। 

অবধি-_-সীমা, নিরূপিত কাল। বিতীত---অতীত। 

ছপল-_ছাপিল, ঢাকিল। দিনেশ--নুর্ধ্য | 

৪1 উষম-_-উষ্ও; গ্রীষ্মকাল । পাঁওস--বর্ষা । 

পরবেশ-_প্রবেশ। 

৩৪1 (তাহার) ফিরিয়! আসিবার নির্দিষ্ট সময় 

ঝতীত হইল, মেঘে হুধ্য ঢাকিল। শাত € শিশির " 

বসস্ত ও গ্রান্ম ( খত ) ( অতীত ) হইলঃ বর্ষা গ্রবেশ 

লইঈল ( পুথথবীকে অধিকার করিল )। 

€। বিলুর--বিল্লী | ঝনকরু--বঙ্কার 

দিতেছে । 

৬। মারু--মারিতেছে। 

৫-৬। চারদিকে ঝিল্লীরব হইতেছে, পিক নুন্দর" 

গান কারতেছে। ( আমার ) মন্মে মদন শরাঘাত 

করিতেছে, আমি কানে কত শুনিব (বিল্লী ও 

পিকরব )। 
৭। শেজ কুন্থম- কুসুম শষ্য । ভাবর়-_ভাল 

লাগে, মনোমত হয়। 

৮। বচস্পকথা। 

৭-৮। কুনুমশব্যা ভাল লাগে না, চান ও (অঙ্গ) 

বস্ত্র বিষতুল্য ( বৌধ হয়)। যাঁদও সমীরণ অত্য্ত 



৫৪ 

নীতল ( তথাপি) মন ও বাকা শরীর হইতে উড়িয়া 

গিয়াছে ( আপনা-হার! হইয়াছি )। 
১০। লুদিন--গুভ দিন। 

৯-১০ | বিস্তাপতি কহিতেছে, আমি একট 

গাহিলাম, সঙ্জনি ( সখী সম্বোধনে ) ( অর্থাৎ রাধাকে 

ব্লিবে ) ধনি, মনে আনন্দিত হও : প্রভু শুভর্দিন 

দেখিয়া আসিতেছে, মন উদাস করিও না। 

৭৩৮ 

(রাধার উক্তি) 

পরিজন কর লএ দেহরি মুহু দএ 

রোঅএ পথ নিহারি। 

কেও ন কহএ পুর পরিহরি মাধুর 

কওন দিন আওত মুরারি ॥ ২। 

কহি দএ সমদব কে স্থমঝাএত 

কঠিন হৃদয় পিঅ তোরা ॥ ৩। 

পিআ৷ বিসরল নেহ অবসন ভেল দেহ 

কত কত সহব সঁতাপ। 

কালি কালি ভএ মদন আগু কএ 

আওত পাউস তাপ ॥ ৫। 

নেপালের পুথি। 

১-২। সথীর ( পরিজনের ) কর ধারণ করিয়া, 

দ্বারে মুখ দিয়া, পথ চাহিয়া রোদন করে। কেহ 

কহে ন! মধুপুর ছাড়িয়া কবে মুরারি আসিবে। 

৩। কাহাকে দিয়! সম্বাদ পাঠাইব, কে বুঝাইবে 

(যে) প্রিয়তম, তোর কঠিন হ্বায়। 
৪-৫। প্রিয়তম স্নেহ বিস্বৃত হইল, দেহ জবসনন 

হইল, কত সন্তাপ সহিব। কালি কালি করিয়া, 

মনকে আগে করিয়। গ্রীন্ম বর্ষা আসিতেছে। 

বগ্ভাপাত ।” 

৭6১ 

(রাধার উক্তি ) 

বরিসএ লাগল গরজি পয়োধর 

ধরণী দস্তদি ভেলী। 

নবি নাগরি রত পরদেস বালভু 
আওত আসা গেলী ॥ ২। 

সাজনি আবে হমে মদন অধারে । 

সুন মন্দির পাউস কে জামিনি 

কামিনি কী পরকারে ॥ ৪। 

লঘু গুরু ভএ সবি পএ ভরে বাঢ়লি 

নীচেও ভউ অগাধে। 

কওনে পরি পথিকে অপন ঘর আওব 

সহজহি সব কা বাধে ॥ ৬। 

এহে বেআজ কইএ পি! গেলা 

আওব সময় সমাজে । 

মোহি বরু অতনু অতন্প কএ ছাড়থ 

সে শ্খে ভুজথু রাজে ॥ ৮। 

তু গুন স্থমরি কাধে পুনু আওব 

বিদ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজা দিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ১০। 
নেপালের পু খি। 

১। দস্তদি- দীর্ণ। 

১-২। পয়োধর গর্জন করিয়। ধর্ষণ করিতে 

লাগিল, ধরণী দীর্ণ হইল। বল্পভ বিদেশে নব 

নাগরীতে রত, আসিবার (তাহার ফিরিক্স! আসিবার ) 

আশা গেল। 

৩-৪। সজনি, এখন আমি মদনের আধার, শুন্ত 

মন্দির, বর্ষারাত্রি, কামিনী কি উপায় করিবে? 

৫-৬। লঘু নমদী গুরু হইয়া বাড়িল, নিরস্থান 

অগাধ হইল। পথিক কেমন করিয়া! আপনার ঘরে 

আসিবে, সকলেরই শ্বাভাবিক বাধ! হইল 



টে) 

বিদ্যাপতি ৷ ৫২৫ 

৭৮। প্রিয়তম এই ছলনা করিয়া গেলেন, (যে) 

সময় মত আসিয়া মিলিব। আমাকে বরং মদন 

( অতন্থু ) দেহ শৃন্ত করিয়া ছাড়ক ( মদনের তাড়নায় 
আমি দেহত্যাগ করি ), সে সুখে রাজ্যভোগ করুক। 

৯-১০। বিদ্ভাপতি কৰি কহিতেছে, তোর গুণ 

স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে। রাজ! 

শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর বল্লভ। 

৭১০ 

( রাধার উক্ভি ) 

দরসন লাগি পুজয় নিতে কাম। 

অনুখন জপ এ তোহরি পএ নাম ॥ ২। 

অবধি সমাপল মাস অখাঢ় । 

অবে দিনে দিনে হে জীবন তেল গাঢ় ॥৪। 

কহব সমাদ বালভু সখি মোর । 

সব্তহ সময় জলদ বড় ঘোর ॥ ৬। 

একে অবলাহে কুপুত পঞ্চবান। 

মরম লখএ কর সর সন্ধান ॥ ৮। 

তুঅ গুন:বান্ধল অহএ পরান। 

পরবেদন দেখ পর নহি জান ॥ ১০ । 
নেপালের পুথি। 

১-২। দর্শনের জন্ত নিত্য কামের পূজা করে, 

অন্ুক্ষণ তোর নাম জপ করে (রাধা সখীকে কহিতে- 

ছেন, এই কথা গিয়! মাধবকে বলিও )। 

৩-৪। আষাঢ় মাসে অবধি সমাপ্ত হইল, এখন 

দিন দিন জীবন গা (কঠিন) হইতেছে । 

৫-৬। সখি, বল্পতকে আমার এই সংবাদ কছিবে, 

সকলের অপেক্ষা! বর্ষাকাল বড় কঠোর । 

৭-৮। একে অবলা, তাহাতে পঞ্চবাণ কুপিত, 

মর্ম লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করে। 

৯-১০ | তোর গুণে প্রাণ বাধিয়। রাখিয়াছে, 

দেখ, পরের ব্দেন পর জানে না! । 

৭১১ 

(রাধার উক্তি 

সখি হে কে নহি জানত হৃদয়ক বেদন 

হরি পরদেস রহই । 

বিরহ দস! দুখ কাহি কহব 

জে তন্ন কহিনি কহুই ॥ ২. 

ধারা সঘন বরস ধরণীতল 

বিজুরি দশদিশ বিদ্ধাই । 

ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনি 

বিরহিনি কৈসে জিবই ॥ ৪। 

যৌবন ভেল বন বিরহ হুতাশন 

মনমস ভেল অধিকারি । 

বিদ্াপতি কহ কত সেছুখ সহ 

বারিস নিসি অঁধিয়ারি ॥ ৬। 
কীর্তনানন্দ। 

৭১২ 

( রাধার ডীক্ত ) 

কী পন্ছ পিস্থন বচন দেল কান। 

কী পর কামিনি হরল গেঞ্ান ॥ ₹। 

কী পন্ছ বিসরল পুরুবক নেহ। 

কী জীবন দন্ত পরল সন্দেহ ॥ ৪। 

ঝুঠা বচন স্থুইলাহু মোঞ্ে লাগি। 

তুরঅ বাঁধি ঘর লেসলি আগি ॥ ৬। 
কন্ত দিগন্ত গেল! হে কী লাগি। 

সীতলি রজনি বরিস ঘনে আগি ॥ ৮। 

কহব কলাবতি কন্ত হমার। 

বারিস পরদেস বসএ গমার ॥ ১০। 

সব পরদেসিজা! একে সোভাব। 

গএ পরদেস পলটি নহি আব ॥ ১২। 



৫২৬ 

মার মনোজ মরম সর আহি। 

বরথ! বরিঅ বসন্ত চাহি ॥ ১৪। 
তালপত্রের পুখি। 

১-২। প্রভূ কি পিগুনের কথায় কান দিল, কিন্বা 

পরকামিনী তাহার জ্ঞান হরণ করিল? 

৩-৪। প্রভু কি পূর্বের দ্বেহ বিস্থৃত হুইল, কেন 
(আমার ) জীবন সংশয় হইল ? 

৫। সুইলাহু-_শ্ুনিলেন। ৬। তুরঅ--তুরয়। 

লেসলি_ জালিল। 

৫৬। আমার (বিপক্ষে ) মিথ্যা কথা শুনিলেন, 

অশ্বকে ঘরে বাধিয়! অগ্নি জালাইয়া৷ দিল। 

৭-৮। কিসের জগ্ত কান্ত দিগস্তরে গেল, শীতল 

রজনী ঘন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। 

৯-১০। হে কলাবতি, আমার কান্তকে কহিবে, 

বর্ধাকালে মুর্খ বিদেশে বাস করে। 

১১-১২। সকল প্রবাসীর এক স্বভাব, বিদেশে 

গিয়া আর ফিরিয়৷ আসে না। 

১৩-১৪। কন্দর্প মন্ম্ে শরাঘাত করিতেছে, বর্ষা 

বসন্তের অপেক্ষাও বৈরী । 

৭১৩ 

(রাধার উক্তি ) 

হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী 

দোসর জন নহি সঙ্গ । 

বরিষা পরবেশ পিয়! গেল দূরদেশ 
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥ ২। 

সজনি আজু শমন দিন হোয়। 

নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল 

হেরি জীউ নিকসয় মোর ॥ ৪। 

ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত 

কম্পিত অন্তর মোর। 

পপিহ! দারুণ পিউ পিউ স্মরণ 

ভ্রমি জমি দেই তন্তু কোর ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি | 

বরিখয় পুন পুন আগিদহন জনি 

জানলে। জীবন অন্ত । 

বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর 

মিলব পু গুণবস্ত ॥ ৮। 

২। বরিষ! পরবেশ--বর্ষ! প্রবেশ, বর্ষারস্ত | 

৪। হেরি জীড নিকসয় মোয়-- দেখিয়া আমার 

প্রাণ বাহির হইতেছে ! 

৬। পপিহ।-_পাপিয়া | স্থমরণ-_শ্মরণ | ভ্রমি 

_ ভ্রমে। দ্বাক্ুণ পাপিয়!৷ (তাহার) পিউ পিউ 

(রবে; পি্ট-_প্রিয় ) (মামার প্রিয়কে ) শ্বরণ 
(করাইয়া দেয়); ভূলিয়! ভূলিয়া (বার বার) 

তাহাকে কোল দিই ( আলক্গন করিতে যাই )। 

৭। বৃষ্টি যেন আগ্রদাহ (জলস্ত শিখা ) বর্ষণ 

করিতেছে ; জানিলাম জীবনের শেষ (হইয়াছে )। 

৭১৪ 

(রাধার উক্তি) 

সখি হে হমর ছুখক নহি ওর রে। 

ঈ ভর বাদর মাহ ভাদব 

শুন মন্দির মোর রে ॥২। 

বম্পি ঘন গরজস্তি সম্ততি 

ভূবন ভরি বরসস্তিয়! । 

কন্ত পাহুন কাম দারুণ 

শঘনে খর শর হস্তিয়া ॥ ৪। 

কুলিশ কত শত পাত মুদদিত 

ময়ুর নাচত মাতিয়া। 

মত্ত দাছুরি ডাকে ডাকি 

ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ ৬। 

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী 

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া । 

বিষ্ভাপতি কহ কৈসে গমাওব 

হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥ ৮। 



বিদ্কাপতি। 

২। মাহ--মাস। ৩। গরজন্তি--গর্জন 

করিতেছে । সম্ভতি--সতত। বরিথস্তিয়া-_ বর্ষণ 

করিতেছে। 

৪। পাহুন-_-(গ্রাধনিক শব হইতে ) অতিথি, 
অর্থাৎ প্রবাসী; পদামৃত্ড সমুদ্রে অর্থ পাঁথক ; পান 

ও পন্ুন! (গ্রাম্য শব্দ) ছুই চলিত শবা। মৈথিল 

কবিতায় অঠিথ ও প্রবাসী অর্থে পান শব 

এখনও ব্যবহৃত হয়। হস্তিয়া--হানিতেছে। 

কার্তনানন্ধে এস্থানে আর ঢইটি পংক্তি আছে-.. 

দরক দামিনি ফিরি চৌদিগ 

অন্ুুধর গরজস্তিয়া | 

কিএ কামিনি সমন মনসিজ 

খড়গ খরতর হস্তিয়! ॥ 

দরক--দলকে।  &।| মুদিত-_আনন্দিত। 

৬। ছাতিয়া-_বক্ষ, হৃদয়। 

৭-৮। কীর্তনানন্দের পাঠ__ 

তিমির ভরি অতি ঘোর যামিনি 

দরকে দামিনি পাঁতিয়া। 

ভনই সেখর কইসে নিরবহ 

সে হরি বিন্ু ইহ রাতিয়া। 

সেখর কবিশেখর অর্থাৎ বিদ্//(পতি । 

৭১৫ 

(রাধার উক্তি) 

খেদব মোঞ্ে কোকিল অলিকুল বারব 

করকঞ্কন ঝমকাই । 

জখনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব 

তখনুক কঞ্ঞোন উপাই ॥& ২। 

গগন গরজ ঘন সনি মন শঙ্কিত 

বারিশ হরি করু রাবে। 

দ্খিন পবন সৌরভে জদি সতরব 
ছুহ্থ মন ছুহ বিছুরাবে ॥ ৪। 

৫৭ 

সে সনি জুবতি জীব জদি রাখতি 

হন বিষ্ভাপতি বানী । 

রাজ! সিবসিংহ ই রস বিন্দক 

মদনে বোধি দেবি আনী ॥ ৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১। খেদব--তাড়াইব। বারব--নিবারণ 

করিব। ঝমকাই-_-ঝম ঝম্ করিয়! বাজাইয়া । 

১-২। কোকিলকে আমি তাড়াইয়! দিব, ভ্রমর 

দলকে করকঙ্কন বাজাইয়া নিবারণ করিব, (কিন্তু) 

ধবল! গিরি হইতে জলদ্দ আসিয়া যখন বর্ষণ করিবে 

তখনকার কোন উপায় , 

৩। হরি--মেঘ। 

৪। সতরব--উত্তীর্ণ হইবে। বিছুরাবে-_বিস্থৃত 

হইবে। 

৩-৪। গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে শুনিয়া মন 

শঙ্কিত, বর্যার মেঘ ডাকিতেছে। দক্ষিণ পবনের 

সৌরভ ( হইতে ) যদি রক্ষা পাইবে ( তাহা হইলে ) 
ছুই জন মনে মনে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে? 

৬। বিন্দক- জ্ঞাতা । বোধি-__বুঝাইয় । 

৫-৬। সে (মেঘ গজ্জন প্রভৃতি) শুনিয়া! যদি 

জীবন রাখিবে, (হে) যুবতি, বিদ্তাপত্তির কথা 

শুন। রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন, মদনকে 

বুঝাইয়৷ ( তোমার প্রিয়তমকে ) আনিয়া দিধেন। 

৭১৬ 

( রাধার উক্তি) 

অঙ্কুর তপন তাপে যদ্দি জারব 

কি করব বারিদ মেহে। 

ই নব যৌবন বিরহে গমাওব 
কি করব সে পিয়া নেহে ॥ ২। 

হরি হরি কে ইহ দৈব ছুরাশা। 

সিদ্ধু নিকটে যদি কণ্ শুখায়ব 

কে দূর করব পিয়াস! ॥ ৪। 



৫২৮ 

চন্দন তরু ঘব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি। 

চিন্তামণি যব নিজ "৭ ছোড়ব 

কি মোর করম অভাগি ॥ ৬। 

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব 

স্থরতর বাঁঝ কি ছান্দে। 

গিরিধর সেবি ঠাম নহি পায়ব 

বিষ্ভাপতি রহ ধান্ধে ॥ ৮। 

১। জারব--.পুড়িবে। মেহে--মেঘে। 

* ১-২। তপনের তাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হইবে 

( তাহা হইলে ) বারিদ মেঘে কি করিবে ( অন্কুর 
রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয! গেলে বৃষ্টিতে কি হইবে )? 

এই নব যৌবন বিরহে কাটাই ( ্ াহার পর ) সেই 

শ্রিয়তমের স্নেহ কি করিবে? 

৩। হায় হায়, কোন দৈব এই দুরাশ! (ঘটাইল)? 

৫ | শশধর ৰরিখব আগি--চন্দ্র অগ্নি বর্ষণ 

করিবে। 

৬। চিস্তামণি-_ম্পর্শমণি। চিন্তামণি যখন 

নিজ গুণ ত্যাগ করিবে ( তখন) কি আমার কর্খা 

দোষ (ও) দর্ভাগ্য ( নয়)? 

৭। বীঝ--বন্ধ্যা বাঝা। ছান্দে--রূপে, 

প্রকারে । কল্পতরু কি রূপে বন্ধ্যা (হইল) 

৮1 পর্বত সেবা করিয়া আশ্রয় পাইবে ন! 

( ইঙ্থাতে ) বিস্তাপতি বিশ্মিত তইল ( রহিল )। 

৭১৭ 

(রাধার উক্তি) 

কাহু দিস কাহল কোকিল রাবে। 

মাতল মধুকর দহুদিস ধাবে ॥ ২। 

কেও নহি বুঝএ নিধন আনে । 

ভমি ভমি লুটএ মানিনি জন মানে ॥ ৪। 

বিচ্যাপতি। 

কি কহিবে! অগে সখি অপন বিভাল! । 

বিন কারনে মনমথে করু ধালা ॥ »। 

কিসলয় সোভিত নব নব চুতে। 

ধজকা! ধরল দেখিঅ বুতে ॥ ৮। 

কমি কসি গন কুস্তম সর লেই। 

প্রান ন হরএ বিরহ পঞ দেই ॥ ১০ । 

দাহিন পবন কওনে ধরু নামে । 

অনুভব পাএ সেহও ভেল বামে ॥ ১২ 

মন্দ সমীর বিরহি বধ লাগি। 

বিকচ পরাগ পজারএ আগি ॥ ১৪। 

নেপালের পু. খি। 

১-২। কোন দিকে কোকিলের রব ত্যনাদের 

মত (শোন! যাইতেছে )। মত্ত মধুকর দশ দিকে 

ধাবিত হইতেছে। 

৩-৪। অপরে নির্ধন হইলে কেহ বুঝে না, 

মিয়া! ভ্রমিয়া (ভ্রমর) মানিনীর মান লুষ্ঠন 
করিতেছে। 

৫। আগে_ হে, ওলো ! 

৬। ধালা---আক্রমণ । 

হে সখি, আমার কপাল কি কহিব, 

বিনা কারণে মন্মথ আক্রমণ করিতেছে । 

৭-৮।| আত্মবুক্ষ নব নব কিশলয় শোভিত ( যেন 

মদনের ) বন্ধ সংখ্যক নৃতন ধ্বজ! ধরিয়াছে। 

৯-১০ 1 (ধন্তুকে ) গুণ টানিয়। কুলুম শর 

বিভালা--কপাল। 

৫-৬। 

( আঘাত করিতেছে ), প্রাণ হরণ করে না, বিরহ 

দেয়। 

১১-১২। দক্ষিণ পবন কে নাম রাখিল, অন্কৃভব 

পাইয়! সেও বাম হইল । 
১৩-১৪ । বিরহিনীকে বধ করিবার জন্য মনা 

সমীরণ (বহিতেছে ), বিকচ পরাগ অক্পি জালি- 

তেছে। 



বিগ্ভাপতি । 

৭১৮ 

(রাধার উক্তি) 

বসন্ত রয়নি রঙ্গে পলটি খেপবি সঙ্গে 

পরম রভসে পিঅ গেল কহি' 

কোকিল পচম গাব তইমও ন স্ববন্ধু আব 

উত্তিম বচন বেভিচর নতি ॥ ২। 

সাএ উগলি বেরথা ॥ ৩। 

অবন্ধ ন্সএলে কন্যা নহি হল পরজস্তা 

মো পতি পচিম স্তর উগি গেলা । 

সাহর সৌরাভ দিস চাদ উজোরি নিসা 

তরুতর মধুকর পপরলা ॥ । 

ই রস হৃদয় ধরি তইম'ও ন আব ভরি 

সে ক্দি প্ররুব পেম বিসরলা ॥ ৬, 

কবি ভানে বিদ্ভাপতি শুন বর জউবতি 

মানিনি মনোরথ স্ুরতরু : 

সিরি সিবসিংহ দেবা চরন কমল সেবা 

মহাঁদেবি লখিম! দেবি বরু ॥ ৮। 

তালপত্রের পুথি। 

পলটি--ফিরিয়া। 

গাব -গাহিতেছে । 

উতিম-_ 

১। রয়নি-রজনী ৷ 

খোঁপব_-কাটাইবে।  ২। 

তইঅও-_-তথাঁপ। আাব--আসে' 

উত্তম। বেভিচর---ব্যতিচার, ৰাতিক্রম। 

১-২। প্রিয়তম পরম আনন্দে কহিয়া গেল, 

বসস্ত রঙ্জনী আবার রঙ্গে একসঙ্গে কাটাইবে। 

কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে তথাপি সুবন্ধু আমিল না, 

উত্তম ব্যক্তির বচনের ব্যাতিক্রম হয় না। 

সাএ-সময়। বেরথা- -বুথা। 

সময় বৃথা উদ্নয় হইল 

অবহ--এখনও। অয়লে--আসিল। 

পরজস্তা--. পর্যন্ত, পরিণাম । মে 

সুর" নুর্য্য | 

৩। (ৰসস্ত) 

৪। 

কন্তা-কাস্ত 1 

পতি--মাং গ্রতি, আমার প্রতি । 

৫২৯ 

উগি-উদয়। ৫। সাহর- সহকার। পসরলা-- 

প্রসারিত হইল, ছাইয়া পড়িল। 

৪-৫) কান্ত এখনও আসিল না, পরিণাম ভাল 

নহে, আমার পক্ষে পশ্চিমে সুর্যা উদয় হইল। 

সহকারের সৌরভে দিক (পূর্ণ হইল ), নিশা চন্দ্রা 
লোকে উজ্জ্বল, বৃক্ষতলে মধুকর ছাইল। 

৬। ই-_এইট। আব-_-আসে। পুরুব-- 

পুর্ব। পেম-_-প্রেম। বিসরলা-_বিস্ৃত হইল। 
এই রূস হৃদয়ে ধরি ( হাদয়ে প্রেম সঞ্চিত রহিয়াছে ), 

তথাপি হরি আসে না, যখন সে পূর্ব প্রেম বিস্মৃত 

হইয়াছে (পূর্ব প্রেম বিস্বৃত হইয়াছে বলিয়া হরি 

আসে ন! )। 

৭। জউবতি-_যবতী ৰা 

বরু--বরণ করিলেন । 

৭-৮। কবি বিদ্যাপতি কহে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, 

মনোরথ মানিনীর কল্পতরু " করতরু হইতে যেমন 

ঈন্সিত ফল প্রাপ্ত হয় সেরূপ মানিনীর মনোরৎ পূর্ণ 
হয়)। মহাদেবী লখিমাদেবী শ্রী শিবসিংহ দেবের 

চরণ কমল সেবা বরণ করেন। 

সিরি-_্রী। ৮। 

৭১৯ 

(রাধার উক্তি ) 

সাহর সউরভ গগন ভরে। 

ভমরি ভমর ছু₹ু বাদ করে ॥ ২। 

লোতক সম্ভ্রম সঙ্গক দন্দ ৷ 

বহুল পিয়াল থোর মকরন্দ ॥ ৪। 

সে দেখি রিতুপতি আএল চলী। 

জাকর মো মন সঙ্কা ছলী॥ ৬। 

কোমল মাজরি কোকিল খাএ। 

মানিনি মান পিবি ও ন অঘাএ ॥ ৮। 

জাবে ন ওল তকনত ভেল। 

তাবে সে কন্ত দিগস্তর গেল ॥ ১০। 

দি 



৫৩০ 

পরহিত অহিত সদ! বিহি বাম। 

ছুই অভিমত ন রহএ এক ঠাম ॥ ১২। 
ধন কুল ধরম মনোভব চোর । 

কেও ন বুঝাব মুগ্ডধ পিজা মোর ॥ ১৪। 

বিস্তাপতি কবি এহে৷ রস ভান । 

রজ! সিবসিংহ লখিম! দেবি রমান ॥ ১৬ 

তালপত্রের পু খি। 

পার্বতীয় বরাড়ী অথবা পহড়িয়া ছন্দ । 

১। সাহর-স্সহুকার। ১। বাদ- কলহ। 

১-২। সহুকারের সৌরভে গগন ভরিয়াছে, ভ্রমর 

ত্রমরী কলহ করিতেছে । 
৪1 বছুল-_বন্ত, অনেক । 

পিপানিত। থোর--থোড়া, অল্প । 

৩-৪। লোভের সন্ত্রম (লজ্জা), সঙ্গের কলহ 

(লোভ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, ভ্রমর 

ভ্রমরী একত্র রহিয়াছে অথচ কলহ করিতেছে), 

অধিক পিপাসিত, মধু অল্প। 
৫ | রিতুপতি-_খতুপতি। চলী--চলিয়। 

৬1 জাকর--যাহার। মো _আমার। 

৫-৬। তাহা দেখিয়া খতৃপতি চলিয়া আসিল, 

আমার মনে যাহার শঙ্কা! ছিল। 

৭। মাজরি-__মুঞ্জরী। 

৮1 পিবি--পান করিয়!। ও-_সে, কোকিল। 

অঘায়_তৃণ্ত হয়। 

৭-৮। কোকিল কোমল মুগ্তরী খায়, মানিনীর 

মান পান করিয়া (নিঃশেষ করিয়।, ভঙ্গ করিয়া ) 

সে তৃপ্ত হয় না। 

৯। জাবই-_-যাবৎ। 

তরুণ অবস্থা! প্রাপ্ত। 

৯-১০। যাবৎ অঙ্গ তরুণতা! প্রাপ্ত হইল না 

তাবৎ সে কান্ত দিগস্তর গেল (যৌবন আসিবার 
পুর্বে কান্ত দেশাস্তরে গেল )। 

১১। অহিত--অমঙ্গক্সকারী, বিধির বিশেষণ । 

পিয়াসল-__ 

ওজ--অঙ্গ । তরুণত--_ 

বিদ্যাপতি। 

১১-১২। অমঙ্গলকারী বিধাতা পরহিতে সর্ব! 

বিমুখ, ছুই একমত ( এককপ ) এক স্থানে থাকে না 

( থাকিতে দেয় না) (যখন অশ্দুট যৌবন তখন 
অতৃপ্তকাম কান্ত আমার সহিত কলহ করিত, এখন 

আমার যৌবন সমাগম হইয়াছে, সে প্রবাসে, ইহা 
সমস্তই বিধাতার কৌশল, কারণ সে পরের সুখ 

দেখিতে পারে না )। 
১৩। মনোভব--কন্দপ। 

১৪। বুঝাব- বুঝায়। মুগ্ডধ-মুগ্ধ। 

১৩-১৪। কনদর্প ধন, কুল, ও ধর্ম চুরী করে 

আমার মুগ্ধ প্রয়তমকে কেহ ( তাহা )বুঝায় না( এমন 

সময় সে এখানে ন! থাকিলে অপরে লুব্ধ হুইয়৷ আমার 

যৌবন অপহরণ করিতে পারে প্রিয়্তমের তাহ! 

জান! উচিত )। 

১৬। বুজা রাজা। 

১৫-১৬। বিগ্ভাপতি কৰি এই রস কছে। 

শিবসিংহ লরখিম! দেবীর বল্লভ। 
ওসি 

রাজা 

৭২৩ 

(রাধার উক্তি ) 

বিপত অপত,তরু পাওল রে 

পুন নব নব পাত। 

বিরহিনি নয়ন বিহল বিহিরে 

অবিরল বরিসাত ॥ ২। 

সখি অন্তর বিরহানল রে 

নিত বাঢ়ল জায়। 

বিন্ু হরি লখ উপচারহ্ু রে 

হিয় দুখ নই মেটায় ॥ ৪। 

পিয় পিয় রটয় পপিহরা রে 

হিয় দুখ উপজাব। 

কু্দিনা হিত জন অনহিত রে 

ধিক জগত সোভাব ॥ ৬। 



বিদ্যাপতি। 

কৰি বিদ্ভাপতি গাওল রে 

দুঃখ মেটত তোর । 

হরষিত চিত তোহি ভেটত রে 

পিয় নন্দকিশোর ॥ ৮। 

মিথিলার পদ । 

১। বিপত--বিপদ কালে । 

পত্রশূন্ত । 

২। বিহুল--বিধান করিল, স্ষষ্টি করিল। 

১-২1 বিপদ কালে ( শীত কালে ) পত্রশূন্ত তরু 

পুনরায় নূতন নূতন পঞ্র পাইল। বিরহিণীর চক্ষে 

বিধাতা অবিরল বর্ষার স্যষ্টি করিলেন । 

৩। নিত বাঢ়ল জায়-_নিত্য বাড়তে থাকে। 

৩-৪। সখি, অস্তরের বিরহানল নিত্য বাড়িতে 

থাকে, হরি বিনা লক্ষ উপচারেও হৃদয়ের ছঃখ 

মিটে না। 

৫। পপিহরা--পাপিয়া। উপজাব-_উপজায়, 
উৎপন্ন করে। 

৬। থিক--হয়। সোভাব-__স্বভাব ৷ 

৫-৬। পাপিয়! পপ্রয় প্রিয় রটিতেছে, হৃদয়ে দুঃখ 

উৎপন্ন হইতেছে । কুদিনে হিত ব্যাক্তি ও অনহিত 

হয়, ইহাই জগতের স্বভাব ( অন্ত সময় পাপিয়ার 

রব আনন্দদায়ক কিন্তু এক্ষণে ক্লেশকর )। 

৭-৮। কবি বিগ্কাপতি গাইল, তোর হুঃখ 

মিটিবে, প্রিয় নন্দকিশোর হরধিত চিত্তে তোকে 

মিলিবে। 

অপত--অপত্র, 

৭২১ 

(রাধার উক্তি ) 

ললিত লত৷ জনি তরু মিলতী । 

তহ্কি পিঅ কট গহএ জুবতী ॥ ২। 
আজু অপন মন থির ন রহে। 

মধুকর মদন সমাদ কছে ॥ ৪। 

৫৩১ 

ভনই পরস কবি রস স্থুজান। 

ব্রিপুরসিংহস্থত অরজুন নাম ॥ ৬। 
তালপত্রের পু'খি। 

১-২। ললিত লতা! যেরূপ তরুর সহিত মিলিত হয় 

সেইরূপ যুবতী প্রিয়তমের কগ আলিঙ্গন করিতেছে । 

আজ আমার মন স্থির থাকিতেছে না, 

মধুকর মদনের সম্বাদ কহিতেছে। 
সরস কবি /(বিদ্যাপতি ) কহিতেছে, 

অর্জুন নামে ত্রিপুর সিংহের পুত্র রস উত্তম জানেন। 

৩-৪। 

৫7৬! 

৭২২ 

(রাধার উক্তি ) 

সিসির সময় বহি বহুল বসন্ত । 

গরজন্্ ঘর নহি আয়ল কম্ত ॥ ২। 

ও পরদেসিয়। ধন বনিজার। 

মোর! হৃদয় ভার ভেল হার ॥ ৪। 

গুনিজন তএ পন্ধ ভেলা ভোর। 

আকুল হৃদয় তেজ নহি মোর ॥ ৬। 

এ সখি এ সখি কি কহবি তোহি। 

ভলিকই নাথে বিসরল মোহি ॥ ৮। 

নিজ তন ভময় কুস্থম মকরন্দ | 

গগন অনল ভঞএ উগল চন্দ ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি পুনু পু আস। 

যাবত রহত দেহ তিল সাস ॥ ১১। 
যিখিলার পদ। 

১. সিসির--শীত। বহি--বহিয়া, অতি- 

বাহিত হইয়া। বহল--অতিবাহিত হুইল। 

২। গরজ'ছ--গঞ্জন করিতেছে, অর্থাৎ বর্ষ 

আগত হইল। 

১-২। শীতকাল গিয়া বসম্তও গেল, (মেঘ) 

গঞ্জন করিতেছে (বর্ষা আদিল), কান্ত ঘর 

আসিল ন1। 



৫৩২ 

৩। ও--সে। পরদেসিয়া-_বিদেশের। 

বনিজার--বাণিজ্যকর, সদাগর। 

সে বিদেশীয় ধনের ব্যবসাদার, আমার 

বক্ষে হার ভার হইল (সে বিদেশে অপর রমণীর 

প্রেমে আনন্দে কাল ধাপন করিতেছে, আমার 

শোকে বিরহে কগের ভারও গুরুভার বোধ 

হইতেছে )। 

€। ভোরস্পভোলা। 

৬। তেজ-_ত্যাগ করে। 

৫-৬। প্রভূ গুণী জন ( গুণবান ) হইয়া ভোলা 

হইলেন (ভুলিয়া গেলেন ), আমার আকুল হ্থাদয় 

ত্যাগ করে না ( আমার গ্রাণত্যাগ হয় ন! )। 

৭ তোহি--তোকে। 

৮। ভলি কই-_ভাল করিয়া! । 

৭-৮। হে সথি, তে সথি,তোকে কি কছিব, নাথ 

ভাল করিয়৷ (সম্পর্ণ রূপে ) আমাকে ভূলিল। 
৯। তন-_তন্ত। ভময়_ ভ্রমণ করে। 

৯-১০। কুসুমের মধু নিজ তন্ুুতে ভ্রমণ করে 

(কুস্থমের মধু কুন্পমেই থাকে, ভ্রমর তাভা পান 

করিতে আসে ন1)1 গগনে চন্ত্র অগ্নি (তুল্য) 

হহঁয়! উদিত হটল। 

১১-১২। বিস্যাপতি কহে, যতক্ষণ দেহে তিল 

(মাত্র) শ্বাস থাকে ( ততক্ষণ ) পুনর্ববার প্রভুর 
(সহিত মিলন হইবার ) আশা। 

৩-৪ | 

৭৩ 

(রাধার উক্তি) 

কাননে কাননে কুন্দ লফু। 

পলটি পলটি তাহি ভমর ভূল ॥ ২। 
পুনমতি তরুনি পিয়! সংগ পাব। 

বরিসে বরিসে খতুরাজ আব ॥ ৪ | 

'রঅনি ছোটি হো! দিবস বাঁ়। 

জনি কামদেব করবাল কাঢ় ॥ ৬। 

বিগ্ভাপতি। 

মলয়ানিল পিব জুবতি মান। 

বিরহিনি বেদন কেও ন জান ॥ ৮। 

ভনে বিদ্ভাপতি রিতু বসন্ত । 

কুমর অমর জ্ঞানো দেই কন্ত ॥ ১০। 

ভালপত্রের পু"খি। 

২। পলাট---ফিরিস্না । তাহি--তাহাতে। 

ভূল-- ভুলে। 

১-২। কাননে কাননে কুন্দ ফুল ( ফুটিয়াছে,) 

ফিরিয়া ফিরিয়া প্রমর তাহাতে কাঁলতেঞ্ে 

৩। পুনমতি--পুণাবতী : “পয়া- প্রতম। 

ংগ-সঙ্গ । পাব পায় 

৪। বরসে- বৎসরে । [রতুরাজ -খতুরাজ। 

আব - আসে। 

৩-৪। পুণাবতী তরুণ৷ 1 প্রয়তমের সঙ্গ পায় (মলন 

হয় ), বৎসরে বৎসরে খাতুরাঞজ বসস্ত আসে । 

৫1 রষ্টনি "জনা! বাঢ়-_বাড়ে। 

৬। কীট্-..বাহির করে, নিষ্কাশত । 

৫-৬। রাত্র চোট হইল, ধ্বস বাড়য়াছে, যেন 

কামদেব তরবারি নধা।পত কারয়াছে । 

৭। পব-পান করে' 

৮। ফেও-কে৯। 

৭-৮। মলয়ানপ ধুবতীর মান পান কাঁরতেছে 

( পান কারয়া মান নিঃশেষ কারিতেছে; মলয়ানিল 

বহিলে যুবতীর মান আর গা।কতে পাপে না)। 

বিরহিণীর বেধন কেহ জানে না। 

বিগ্ভাপতি বসম্ত খতুর ( কথা) কছে; 

জ্ঞান (অথবা জ্ঞানদা ) দেবীর কান্ত কুমার অমর । 

৯০১৬ | 

৭২৪8 

(রাধার উক্তি ) 

ফিরি ফিরি ভমরা উনমত বুল। 

কানন কানন কেন্তু ফুল ॥ ২। 

মোহি ভান লাগল কহঙ কাহি। 

রিতৃপতি বেকতাঁয়ল জসকসাহি ॥ ৪1 



বিদ্ভাপতি। 

চন্দ! উঠি চণ্ডাল ভেল। 

দ্বিজরাজ ধরমতা বিসরি গেল ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি বুঝ রসমস্ত 

রাঘব সিংহ সোনমতি দেবি কম ॥ ৮ । 
মিথিলার শদ। 

১। উনমত-- উন্মত্ত ' বৃল-_বিচরণ করে। 

২। কেস _নাগকেশর পুষ্প । 

১-২। উন্মত্ত ভ্রমর ফিরিয়া ফিরিধা কাননে 

কাননে নাগকেশর পু্পে বিচরণ করিতেছে । 

৩। মোহি--আমাকে, আমার। ভান লাগল-- 

মনে হইল। কহওঁ-_কাঁহব। কাহি-__ক্যাহাকে । 

৪। খতুপতি--খতুপতি। বেক্তাণল-_ব্যক্ত 

হইল। অসক সাহি-_ছনিবার । 

৩-৪। আমার মনে হইল, কাহাকে কহিব, 

হুর্সিবার বসন্ত ব্াক্ত হইল ( প্রকাশ পাইল )। 

৫। উগি--উদয় হইয়া । 

৬। দ্বিজরাজ-_ চন্দ্র, দ্বিজশ্রেষ্ঠ । 

ধর্ম। বিসরি- ভুলিয়া । 

৫-৬। চন্দ্র উদয় হুয়া চণ্ডাল হইল, দ্বিজশ্রেষ্ঠের 

ধর্ম ভুলিয়া গেল (চন্দ্রের ধন্ শীতল করা, এবং 

দবিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ধর্ম ক্ষমা করা; তাহা না করিয়' 

চন্দ্র চঙ্ালের স্তায় আমাকে যাতন। দিতেছে )। 

৭। রসমস্ত__রসবান, রসজ্ঞ।" 

৭-৮| বিদ্যাপতি কহিতেছে, সোনমতী দেবীর 

কাস্ত রসভ্ঞ রাঘব সিংহ বুঝেন । 

ধরমতা-_ 

৭২৫ 

(রাধার উক্তি ) 

সরোবর মজ্জি সমীরন বিথরও 

কেবল কমল পরাগে। 

মাধবিকা মধু পিবহি ন পারএ 

কোকিল দে উপরাগে ॥ ২। 

€€ 

৫৩৩ 

সাজনি সাজনি সাজনি সাজনি 

সুনহি সাজনি মোরী । 

বালন্তু সৌ মঝু দীঠি মিলাবহি 
হোই দাসী তোরী ॥ ৪। 

পাড়রি পরিমল আসা পুরয় 

মধুকর গাবয় গীতে । 

চাদিনি রজনী রভস বঢ়াবএ 

মোপতি সবে বিপরীতে ॥ ৬। 

হুৃদয়ক বাউলি কহিয় পর জন্ম 

তোহো কহো৷ সয়ানী । 

বিন মাধব রে মধু রজনী জাইতি 

মীন কি জিব বিমু পানী ॥ ৮। 

বিদ্ভাপতি কবিবর এন্ড গাঁবয় 

হোউ উপদেশো রসমস্তা ৷ 

অরজুন রাএ চরণ পএ সেবহি 

গুন! দেবি রানি কন্তা। ॥ ১০। 

তালপত্রের পু. খি। 

১। সরবর-_সরোবর। মজ্জি--মজ্জিত হইয়া । 

বিথরও-__বিস্তারঃ বিকীর্ণ করে। ২। মাধবিকা-- 

মাধবী পুষ্পের। পিবয়-_পান কাঁরতে। উপরাগ-_ 

পাঁরবাদ, মুছ ভত সন! । 

সরোবরে সজ্জত হইয়া! সমীরণ কেবল 

কমল পরাগ বিকীর্ণ করে। কোকিল মাধবী পুশ্পের 

মধু পান করিতে পারে না (সেই জন্ত ) উপরাগ 
(মু ভতসনা ) দেয় (করে )। 

৪। বালভু-_বল্লভ। সেঁ-_সহিত। দীঠি_ 

দৃষ্টি, চক্ষু। হোইহ্থৌ__হইব। 

৩-৪। সঙ্জনি, সঙ্জনি, সজনি, সনি, গুন আমার 

সজনি, বল্লভের সহিত আমার দৃষ্টি মিলাইলে তোর 

দাসী হুইব। | 

€। পাড়রি-_-পাটলী পুষ্প। পুরয়-_ পূর্ণ করে। 

১-২। 
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৬। রভস--আনন্দ | বড়াবএ-্্বাড়ায়। মোপতি 

"আমার প্রতি । 

৫-৬। পাটলী পুণ্পের পরিমলে আশা পুর্ণ করিয়া 

মধুকর গীত গান করে। জোৎন্না রাত্রি আনন্দ 

বাড়ায় ( কিন্তু ) আমার প্রতি সকলই বিপরীত । 

৭। বাউলি-_বাউরি, বাতুলতা, বেদন। 
পর- পড়ে । তৌছৌ--তোকে । কহৌ-_-কহিতেছি। 

সয়ানী- চতুর । ৮। জাইতি_যাইবে। জিব__ 

জীবন ধারণ করে। 

৭-৮। চতুর, তোকে কহিতেছি, € আমার ) 
হদয়ের বাতুলত! অপর কাহাকেও কছিও না, মাধব 

বিনা (কি ) মধু রজনী যাইবে, মীন কি জল বিনা 

বাচে? 
৯। হোউ-_হুও। 

রসমস্ত-_রসবস্তঃ রসজ্ঞ। 

৯-১*। কবিবর বিস্তাপতি এই গাইতেছে, 

রসজ ( ব্যক্তি ) উপদিষ্ট হও, গুণাদেবী রাণী কাস্ত 
অর্জুন রাজার চরণ সেবা করেন । 

উপদেশৌ--উপদিষ্ট। 

(রাধার উক্তি) 

ফুটল কুন্ুম নব কুগ্জ কুটির বন 
কোকিল পঞ্চম গাবরে । 

মলয়ানিল হিমশিখর সিধারল 

পিয়া নিজ দেশ ন আবরে ॥ ২। 

চানন চান তন অধিক উতাপয় 

উপবন অলি উতরোল রে। 

সময় বসম্ত কম্ত রহ ভুরদেশ 

জানল বিহি প্রতিকূল রে ॥ ৪। 

অনিমিখ নয়ন নাহ মুখ নিরখইত 

তিরপিত ন ভেল নয়ান রে। 

ঈ সুখ সময় সয় এত সক্কট 

জবল! কঠিন পরানরে ॥ ৬। 

বিস্তাপতি 

দিন দিন খিন তনু হিম কমলিনি জনি 
ন জানি কি জিব পরজস্ত রে। 

বিষ্তাপতি কহ ধিক ধিক জীবন 

মাধব নিকরুণ অস্ত রে ॥ ৮। 

২। সিধারল- চলিল, গমন করিল। মলয় 

পবন হিমাচলে গমন করিল ( দক্ষিণ পবন বিল ), 

প্রিয়তম নিজের দেশে আসিল না। 

৩। চানন চান তন-_ চন্দন চন্দ্র তনু । 

৫-৬ (এই সময়) অনিমেষ নয়নে নাথের মুখ 

নিরখিতে (নিরখিয়া ) নয়ন তৃপ্ত হয় ন!, অবলার 

কঠিন প্রাণ বলিয়াই এই সুখের সময় এত শঙ্কট সহ 

করে। 

৭। পরজস্ত- পর্যাস্ত$। শেষ। শীতে যেমন 

কমলিনী ( শুকাইয়! যায় সেইরূপ ) দিনে দিনে তন্থ 

ক্ষীণ (হইতেছে )। 

৮। অন্ত--অনত, অন্যাত্র। নিষ্ঠুর মাধব অন্ত 
স্থানে রহিয়াছে । 

(রাধার উক্তি.) 

ফুটল কুহ্থম সকল বন অস্ত । 
মিলল অব সখি সময় বসন্ত ॥ ২। 

কোকিল কুল কলরব বিথার 

পিয়া পরদেশ হুম সহএ ন পার ॥ ৪। 

অব যদি যাই সম্বাদহ কান। 

আওব এঁসে হমর মন মান ॥ ৬। 

ইহ সুখ সময় সেছো মধু নাহ। 

কা সঞ্জে বিলসব কে কহু তাহ ॥ ৮। 

তুহ বদি ইহ সখ কছ-তন্থ ঠাম। 

বিষ্াপতি কহ পূরব কাম ॥ ১০। 
৬। আমার মনে এরূপ লইতেছে ( মান- 

মানিতেছে ) (যে ) আমিবে। 



কারান 

৭-৮। এট নুখ সসয়ে সেই আমার নাথ কাহার 

সহিত বিলাস করিবে, তাহা! কে কহিবে ? 

৯। তশ্থুঠাম_-তাহার কাছে। 

১০। পুরব কাম__মনস্কামনা পূর্ণ ভইবে। 

৭২৮ 

€ রাধার উক্তি ) 

মাধব মাস তীথি ছ্বল মাধব 

অবধি করিয়ে পন্ গেলা । 

কুচ যুগ শস্তু পরশি হি কহুলনি 
তেঁহ পরতীতি মোহি ভেলা ॥ ২। 

অবধি ওর ভেল সময় বেয়াপিত 

জীবন বহি গেল আশে । 

তখনুক বিরহ যুবতী নহি জীউতি 

কি করত মাধব মাসে ॥ ৪। 

ছন ছন কয়কই দিবস গমাওলি 

দিবস দিবস কয় মাসে । 

মাস মাস কই বরস গমাওলি 
আৰ জীবন কোন আশে ॥ ৬। 

আম মজর ধরু মন মোর গহবর 

কোকিল শবদ ভেল মন্দা | 

এহন বয়ম তেজি পু পরদেশ গেল 

কুম্থম পিউল মকরন্দ! ॥ ৮। 

কুমকুম চানন জাগি লগাওলি 

কেও কহে শীতল চন্দা । 

পু পরদেশ অনেককই রাখখি 

বিপতি চিহ্ছিয়ে ভলমন্দা ॥ ১০ । 

ভনহি বিষ্ভাপতি শুনু বরযৌবতি 
হপ্সিক চরণ করু সেবা । 

পরল জনাইত তেই ছখি অস্তয় 

বালধু দোষ ন দেবা ॥ ১২। 
মিখিলার পদ । 

৫৩৫ 

১। ছল-_ছিল। মাধব তিথি-গুরা একাদশী। 

১-২। মাধব ( বৈশাখ ) মাস মাধব তিথি ছিল, 

প্রভু অবধি করিয়া গেলেন (যাইবার সময় বলিয়! 

গেলেন বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত আমি 
নিশ্চিত ফিরিয়া আসিব )। কুচ যুগ শু স্পর্শ করিয়া 

হাসিয়! কহিলেন তাহাতে আমার প্রতীতি হইল । 
৩। বেয়াপিত-_ব্যাপ্ত, অতিক্রান্ত । 

৩-৪। অবধি কালের সীম! অতিক্রান্ত হল 

দীবন আশায় বহিয়া গেল; তখনকার বিরহে যুবতী 

বাচিবে না, মাধব মাস কি করিবে? 

৫। ছন--ক্ষণ। কয়কই--করিয়া। 
৫-৬। ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস অতিবাহিত 

করিলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া 

বর্ষ কাটল, এখন কোন আশায় জীবন ( ধারণ 

করব)? 

৭। মঞ্জর-_মুগ্তর। বন- বন্ত। গহবর-_মিথিলা 

ভাষায় ব্যা্ধ অর্থে প্রয়োগ হয় । মন্দা--মন্দীভূত। 
৮। পিউল--পান করিল। 

৭-৮। আববৃক্ষ মুঞ্জরিত হইল, আমার মন বিষাদে 

নিমগ্ন, কোকিল শব্দ মন্দীভূভ হইল। এমন বয়সে 
প্রভু (আমাকে ) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেল, কুম্ুম 

মধুপান করিল ( কুনুমের মধু কুম্মমেই রহিল, ভ্রমর 

পান করিতে আলিল না)। 

৯। লগাওলি-_লাগাইলাম। 
১* অনেককই--অনেকের। 

থাকে। বিপতি--বিপত্তি কালে। 

৯-১০। কুমকুম চন্দন (লেপন করিলে মনে হয় 

ষেন ) অগ্নি লাগালাম ( অগ্নিতুল্য দাহন করে )) 

কে কহে চক্র শীতল? অনেকের প্রভূ বিদেশে থাকে, 

বিপত্তি কালে ভাল মন্দ চেন! ধায় ( প্রভূ ভাল হইলে 

বিরহক্রি্ট প্রিয়ার ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্ত প্রবাস 
হইতে ফিরিয়া আসে )। 

১২। পরল--পড়িল। 

পরাধীন । ছধি-_-আছে। 

রাখখি- রাখে, 

অনাইত-_অনায়ও, 

জওর-্্অন্ত স্থানে | 



৫৩৬ বিগ্ভাপতি । 

১১-১২। বিদ্তাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, পুস খীন দিন দীঘরি রাতি। 

হরির চরণ সেবা কর। পরাধীন হইয়া অন্তস্থানে পিয়া পরদেশ মলিন ভেলি কাতি ॥ ২৮। 
রহিয়াছে, তাহাতে প্রিয়তমের দোষ দিবে না। হেরঙ চৌদিশ ঝাখও রোয়। 

৭২৯ নাহ বিছোহ কাহু জন হোয় ॥ ৩০। 

(রাধার উক্তি) মাঘ মাস ঘন পড়য় তুসার। 

মাস অখাট উন্নত নব মেঘ। ঝিলি মিলি কেচুআ৷ উনত থন হার ॥ ৩২, 

পিয়া বিশলেখে রহঞ্জো নিরথেঘ ॥ ২। পুনমতি সৃতলি পিঅতম কোর । 

কোন পুরুব সখি কওন সেহ দেশ । বিধিবশে দৈব বাম ভেল মোর ॥ ৩৪। 

করব মোএ তহা৷ যোগিনি বেশ ॥ ৪। ফাগুন মাস ধনি জীব উচাট। 

মোর পিয়া সখি গেল ছুর দেশ। 

যৌবন দয় গেল শাল সন্দেশ ॥ ৬। 

সাওন মাস বরিস ঘন বারি । 

পন্থ ন সুঝে নিসি অধিআরি ॥ ৮। 

চৌদিস দেখিয় বিজুরী রেহ। 

সে সখি কামিনি জিবন সন্দেহ ॥ ১০। 

ভাদব মাস বরিস ঘন ঘোর। 

সভ দিস কুহুকয় দাঢুল মোর ॥ ১২। 

চেউকি চেউকি পিয়া! কোর সমায় । 

গুনমতি সুতলি অঙ্কম লগায় ॥ ১৪1 
আসিন মাস আস ধর চীত। 

নাহ নিকারুণ নৈ ভেলাহ হীত ॥ ১৬। 

সরবর খেলয় চকব! হাস। 

বিরহিনি বৈরি ভেল আসিন মাস ॥ ১৮। 

কাতিক কন্ত দিগন্তর বাস। 

পিয় পথ হেরি হেরি ভেলাহু নিরাস ॥ ২০। 
স্থুখে সুখ রাতি সবহু কা ভেল। 

হম দুখ শাল সোআমি দে গেল ॥ ২২। 

জগহন মাস জীবকে অন্ত । 

অব ন অয়লে নিরদয় কন্ত ॥ ২৪। 

একসরি হমে ধনি সূতও জাগি । 
নাহুক আয়োত খায়ত মোহি আগি ॥ ২৬। 

বিরহে বিখিন ভেলে হেরও বাট ॥ ৩৬। 

আয়ল মত্ত পিক পঞ্চম গাব। 

সে স্থুনি কামিনি জিবন সতাব ॥ ৩৮। 

চৈত চতুরগুন পিয় পরবাস। 
মালী জানে কুন্থম বিকাস ॥ ৪০ । 

ভমি তমি ভমরা কর মধু পান। 

নাগর ভই পন্ছ ভেল অসয়ান ॥ ৪২ । 

বৈশাখে তবে খর মরণ সমান। 

কামিনি কন্ত হনএ পচবান ॥ ৪৪ । 

ন জুড়ি ছাহরি ন বরিস বারি । 

হমে জে অভাগিনি পাপিনি নারি ॥ ৪৬। 

জেঠ মাস উজর নব রঙ | 

কস্ত কইএ খলু কামিনি সঙ্গ ॥ ৪৮। 

রূপ নরায়ন পুরথু আস। 

ভনই বিদ্ভাপতি বারহ মাস ॥ ৫০। 

মিথিলার পদ । 

২। বিশলেখ-_বিরহ, বিশ্লেধ। নিরথেঘস্ 

নিরবলম্বন, সহায় শূন্ত । 

১-৬। আধাড় মাসে উন্নত নব মেঘ, প্রিয়্তমের 

বিরহে সহায় শূন্ত হইয়া রহিয়াছি। সখি, কোন 
দিক পূর্ব, সে কোন দেশ ? আমি সেখানে যোগিনীর 

বেশ করিব ( যোগিনীর বেশে তথায় গমন করিৰ )। 



বিগ্ভাপতি। 

সথি, আমার প্রিয়তম দূরদেশে গেল, যৌবন পালতুলা 

সংবাদ দিয়া গেল। 
৮1 সৃঝে--দেখা যায়। 

৭-১০ | শ্রাবণ মাসে ঘন বারি বর্ষণ করিতেছে, 

পথ দ্বেখা যায় না, নিশি অন্ধকার। চারিদিকে 

বিছ্যুৎ রেখা দেখিতে পাই, সখি, তাহাতে কামিনীর 

জীবন সন্দেহ হয়। 

১২। কুহকয়-ধ্বনি করে। দাছুল__দর্দর। 

মোর- ময়ূর । 

চেউকি--চমকিয়!। সমায় __ প্রবেশ করে। 

১৪। অঙ্কম-_ক্রোড়, বক্ষ । 

১১-১৪। ভাদ্র মাসে ঘন ঘোর বৃষ্টি হইতেছে, 

সকল দিকে দর্দির ও ময়ূর রৰ করিতেছে । গুণবতী 

রমণী চমকিয়া চমকিয়া প্রিয়তমের ক্রোড়ে প্রবেশ 

করে, বক্ষে লগ্ন হইয়া শরন করে। 

১৫। চীত-_চিত্ত। 

১৬। নিকারণ-__নিকরুণ, নিষ্টুর। 
১৫-১৮। আশ্বিন মাসে চিত্ত আশা ধারণ করে 

(মনে হয় প্রিয়তম ফিরিয়া আসিবেন )7 নাথ নিষ্ঠুর, 

হিত হইলেন না ( ফিরিলেন, না )। সরোবরে 

চক্রবাক হংস খেলা করে, আশ্বিন মাস বিরহিণীর 

বৈরী হইল। 

১৯-২২। কাত্ডিকে কান্ত দগন্তরে বাস করেন। 

প্রিয়তমের পথ দেখিগা দেখিয়া! নিরাশ হইলাম। 

স্থথে সকলের নুখরাত্রি হইল, আমাকে স্বামী হুঃখ 

শাল দিয়া গেল। 

২৩-২৬। অগ্রহায়ণ মাসে জীবনের অস্ত, এখনও 

নির্দিয় কাস্ত আসিলেন না। আমি একেশ্বরী রমণী 

শয়ন করিয়া জাগিয়! থাকি, নাথের আসিতে আমাকে 

অগ্নি খাইবে ( তত দিনে আমি পুড়িয়া ভল্ম হইব )। 

২৭। দীঘরি-_দীর্ঘ। ২৯। ঝাখও--শোক 

করি। ৩০। বিছোহ”-বিচ্ছেদ। 

২৭-৩৪ | পৌষ মাসে ক্ষীণ দিন, রাত্রি দীর্ঘ, 

প্রিয়তম বিদেশে, (আমার ) কান্তি মলিন হইল । 

১৩। 

€৩৭ 

চারিদিকে দেখি, রোদন করিয়৷ শোক করি; নাঁথের 

বিচ্ছেদ যেন কাহারও না হুয়। 

৩২। ঝিলিমিলি-_আঁটা, দৃঢ় । 

কাচাল। থনহার-__স্তনহার। 

৩১-৩৪। মাঘ মাদে ঘন তুষার পড়ে, দুঢ় কাচলি, 

স্তনহার উন্নত। পুণাবতী প্রিয়তমের ক্রোড়ে শয়ন 

করিল, বাধ বশে দৈব আমার প্রতি বাম হইল। 

উচাট-_উচ্চাটন । সঙাৰ-- 

সমস্তাপিত করে। 

৩৫-৩৮। ফাল্তুন মাসে নারীর মন উচ্চারিত হয়, 

বিরছ্ধে বিশীর্ণ হইয়া! পথ দেখিতেছি, মত্ত পিক 

আসিয়া পঞ্চম গায়, তাহ! শুনিয়! কাঁমনীর প্রাণ 

সম্তাপিত হুয়। 

৩৯-৪১। চচত্র মাসে প্রিয়তমের প্রবাস চতুগুণ 

( ক্লেশদায়ক ), মালী কুম্ুম বিকাশের (সময় ) জানে 

( চৈত্র বসন্তের মধু মাস, এই সময় যে নারীর বিরহে 
আঁধক যন্ত্রণা হয় তাহ! পুরুষের জান! কর্তব্য )। 

ভ্রমর ভ্রাময়। ভ্রমিয়! মধু পান করে, প্রতু নাগর হইয়া 

অচতুর হইল। 

৪৫। ছাহরি_ ছায়া । জু।ড়--জুড়ান, শীতল। 

৪৩-৪৬। বৈশাখের খর উত্তাপ মরণ তুলা, 

কামিনী এবং কান্তকে পঞ্চবাণ শরাঘাত করে। 

শীতল ছায়া নাই, বারিবর্ষণও হয় না। আমি যে 

অভাগিনী পাপিনী নারী। 

৪৭। উজর--উজ্জ্বল। ৪৮। খনু--সংস্কৃত 

শব, প্রসিদ্ধি অর্থে ব্যবস্ৃত। টোষ্ঠ মাসে উজ্জ্বল 

নূতন রঙ্গ, কান্ত কামিনীর সঙ্গে (বাস) করে ইহাই 

প্রসিদ্ধ। রূপনারায়ণ (শ্বিসিংহ ) আশ! পুর্ণ 

করিবেন, বিগ্তাপতি বার মাস কহিতেছে। 

কেচুয়া- 

৩৫। ৩৮ । 



৫৩৮ 

৭৩৩ 

(রাধার উক্তি ) 

মোর বন বন শোর শুনত 

বাঁ়ত মনমথ গীড়। 

প্রথম ছার অখাঢ় আওল 

অব গগন গভীর ॥ ২। 

দিবস রয়না অরে সখী কইসে 

মোহন বিনু জাওয়ে ॥ ৩। 

আওয়ে সাওন বরিখে ভাওন 

ঘন সোহাওন বারি । 

পঞ্চশর শর ছুটতরে 

কইসে জীয়ে বিরহিণী নারী ॥ ৫। 

আওয়ে ভাদে! বেগর মাধো 

কা সো কহি ইহ দুখ। 

নিডরে ডর ডর ডাকে ডান্ুকী 

ছুটত মদন ধনুক ॥ ৭। 

অদ্ুহ আসিন গগন ভাখিন 

ঘনন ঘন ঘন রোল । 

সিংহ ভূপতি ভনই এঁসন 
চাতুর মাস কি বোল ॥ ৯। 

১। মোর- ময়ূর । বন বন-_-বনে বনে, উপ- 

বনে। শোর--শব। গুনত--গুনিয়া। পীড়-_ 

পীড়া । বনে বনে ময়ূরের (কেক) শব শুনিয়া 
মল্মথ বেদন! (বিরহ ) বাড়িতেছে। 

২। অখার্ট-_-আবাঢ়। গতীর-_গম্ভীর, মেঘা- 

চপ 

৩। রয়না--রজনী। ওরে সখি, মোহন বিনা 

দিবস রজনী কেমন করিয়া কাটবে ! 
৪। সাওন--শ্রাবণ। ভাওন--নুন্দর ৷ সোহা- 

য়ন--শোভন । 

৫ ॥ পঞ্চশর ( যঙ্ষনের ) তীর ছুটিন্ডেছে, বির- 

_ ছিনী নারী কেমন করিয়া! বীচে ! 

বিদ্কাপাতি | 

৬। ভাদো-_ভাগন্্র। বেগর--বিনা। মাধে! 

-মাধব। করা সো-কাহাকে। বিন! মাধব 

( মাধব শৃন্ত ) ভান্র আসিল কাহাকে এ ছুঃখ বলি। 

৭। নিডরে--নির্ভয়ে। ডর ডর--ডাছকের 

শব । যেন মদনের বন্দুক ছুটিতেছে। 
৮। অছ্ুহ--হইয়াছে। আসিন--আশ্বিন। 

ভাখিন-_ভাষী, শব । ঘনন-_মেঘসমৃহ । 

৯। চাতুর-চার। বোল--কথা। সিংহ 

ভূপতিকে (শিবসিংহকে ) এইরূপ চাতুন্বাস্তের কথা 

(কবি) কহিতেছে। 

৭৩১ 

( রাধার উক্তি ) 

কানুসে কহবি কর জোরি। 

বোলি দুই চারি শুনাওব মোরি ॥ ২। 

মুঝে কত পরিখসি আর । 

তুয় আরাধন বিদ্দিত সংসার ॥ ৪। 

হমছল ন টুটব নেহা। 

ন্বপুরুখ বচন পষাণক রেহা ॥ ৬। 

ভনই বিদ্ভাপতি সাই। 

ন কর বিষাদ মনে মিলব মধাই ॥ ৮। 

২। আমার দুই চারিটী কথা শুনাইবি (নিম্নের 

চার চরণে সেই কয়েকটা কথা বলিয়া দিতেছেন )। 

৩। পরিথসি- পরীক্ষা করিতেছিন্। 

৪। আরাধন--অন্গুরাগ, প্রেম । 

৫। আম! হইতে (প্রতি) শ্সেহ টুটিবে না 

(যেন আমার প্রতি গ্গেহ না যায় )। 

৬। ম্ুপুরুষের বচন পাষাণে রেখার (সমান )। 

৭। সাই-_সই, সথি। 

তণিতার পাঠাস্তর-- 
রিাপতি কহু রাই। 

কান্ধ সমুবাইতে হুম যাই ॥ 



বিদ্াপতি। 

৭৩২ 

(রাধার উক্তি) 

কত দিন রহব কপোঁল কর লায়। 

রবিক অছইত কমলিনি কুণ্ভিলায় ॥ ২। 
কহুব নিঅ উগ্ডতি জুগ্ডতি পরচারি। 

আব নই জিউতি ধনি তোহরি পিয়ারি ॥ ৪। 

অভরণ ভূখন হলু ছিড়িআয়। 

কনক লতা সন ফুল ঝড়ি জায় ॥ ৬। 

বসন উদ্ধারি হেরল ভরি দীঠি। 

গারি নড়াওল কুন্থুমক সীতি ॥ ৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি স্থমু ব্রজ নারি। 

ধৈরজ ধয় রহ মিলত মুরারি ॥ ১০। 

মিথিলার পদ । 

১। লায়-_লাগাইয়!, হ্যস্ত করিয়া। ২। 

অগুইত--আছিতে, থাকিতে । কুস্তিলায়--ম্নান হয়। 

১-২। করে কপোঁল ন্তস্ত করিয়া কত দিন 

রহিব ? রবি থাকিতে কমলিনী শ্লান হয়। 

৩। কহুব_কহিবি। উগ্ততি-_উক্তি। জুগ্ডতি 

_যুক্তি। পরচারি-_প্রকাশ করিয়া। ৪। পিয়ারি 

'প্রেয়সী। 

৩-৪। নিজের উক্ত ও যুক্তি প্রকাশ কাঁরয়া 

কাঁহবি,তোর প্রেয়সী ধনী এখন বীচিবে না (দৃতীকে 
রাধ! কহতেছেন )। 

৫। হলু--গেল। |ছড়িআ-_ছড়াইয়!। ৬। 

সন--সম। ঝড় বরিয়!। 

৫-৬। আভরণ ভূষণ ছড়াইয়! গেল ( পড়িল), 

কনক লতা! (হুইতে ) যেন ফুল ঝরিয়! গেল। 

৭। উারি-_খুলিয়া। ৮। গাঁর-_নি্ড়াইয়া, 

মর্দন করিয়া । নড়াওল--ফেলিয়া দিল। সীঠি-_ 
লিঠে। 

৭-৮। বসন খুলিয়! দৃষ্টি ভরিয়! দেখিলাম (যেন) 
মর্দন করিয়া কু্থমেয় অবশিষ্ট ফেলিয়া দিয়াছে। 

৫৩৯ 

৯-১০ | বিস্বাপতি কহিতেছে; গুন ব্রজনারি, ধৈর্যা 

ধারয়৷ থাক, মুরারি মিলিবে। 

৭৩৩ 

(রাধার উক্তি ) 

সজনি কে কহ আওব মধাই। 

বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওৰ 

মঝু মনে নহি পতিয়াই ॥ ২। 

এখন তখন করি দিবস গমাওল 
দিবস দিবস করি মাসা। 

মাস মাস করি বরস গমাওল 

ছোড়লু' জীবনক আশা! ॥ ৪। 
বরস বরস করি সময় গমাওল 

খোয়লু তনুক আশে। 

হিমকর কিরণ নলিনি যদি জারব 

কি করব মাধবী মাসে ॥ ৬। 
অন্কুর তপন তাপে যদি জারৰ 

কি করব বারিদ মেহে। 

ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব 

কি করব সে পিয়া নেহে ॥ ৮। 

ভনই বিষ্যাপতি শুন বরযুবতি 
আব নহি হোত নিরাশ 

সে ত্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন 

ঝটিতে মিলব তুয় পাশ ॥ ১০। 

২। পার কিয়ে পাওব--পার কি প্রাপ্ত 

হইব? 

১-২। সঙ্জনি, কে বলে মাধব আসিবে? বির 

সমুদ্র পার কি প্রাপ্ত হইব (আমার বিরহের কি 

অবসান হইবে )? আমার মনে বিশ্বাস হয় না। 

৩-৪। (সে জাসিবে এই আশায় ) এখন তখন 

করিয়! দিবস কাটাইলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস 



৫৪৩ 

গেল, মাস মাস করিয়৷ বৎসর অতিবাহিত হুইল, 

( এখন ) জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। 

৫। খোয়লু'-_-োয়াইলাম, ছারাইলাম । 
৬। জারব__দগ্ধ করিবে। মাধবী মাস-_ 

বৈশাখ । চন্দ্র কিরণে যদি পল্ম দগ্ধ হয় (তাহা 

হইলে ) বৈশাখ মাসে কি করিবে? 

৭। বারিদ মেহ--জলবর্ধী মেঘ। 

৭-৮। রৌদ্র তাপে যদি অন্কুর দগ্ধ হয় তাহা! 

হইলে জলবর্ধী মেঘ কি করিবে (অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া 
গেলে পর তাহাতে জল দিলে কি হইবে)? এই 

নব যৌবন বিরহে কাটাইব ( তাহার পর ) প্রিয়তমের 

সে ন্সেহ কি করিবে ? 
৯। নাহি হোত নিরাশ__নিরাশ হঈও না। 

১০। হ্বদয় আনন্দকারী সেই ব্রজনন্দন শ্রী 

( তোমার ) নিকটে আসিবে । 

৭৩৪ 

(রাধার উক্তি ) 

জখনে মাধব পয়ান করল 

উগয় সে সব বোল । 

দুহুক হৃদয় করুন! বাঢ়ুল 

নয়ন গরয় নোর ॥ ২। 

করে কর ধরি সির পরসল 

নিঅর আওল কান। 

অবধি কইএ সপথ করল 

সে সব ভই গেল আন ॥ ৪। 

সখি হে অব ন আয়ল নাহ। 

দোসর বসন্ত অগুসর ভেল 

কে সহ মদনক দাহ ॥ ৬। 

পথ নিহারইত চুত মঞ্জুল 

ফুটল মাধবি লত| ৷ 

নবিন কোকিল পঞ্চম গাবএ 

গুগ্রর ভমর জতা৷ ॥ ৮। 

বি্যাপতি। 

অবধি পরল অবহু ন আয়ল 

নাগর পড়ি গেল ভোর। 

কওন গুনবতি কি গুনে বাঁধল 

মুগ্ডধ মাধব মোর ॥ ১০। 

কীর্তনানদ। 

১। উগয়--উদয় হইতেছে। 

৫-৬। সখি, এখনও নাথ আসিল না? দ্বিতীয় 

(তাহার উপর ) বসন্ত অগ্রসর হুইল, মদনের দাহ 

কে সহ করে। 

৮। জতা-_-যুথ। 

৭৩৫ 

(রাধার উক্তি) 

আজ মোঞ্ে জানল হরি বড় মন্দ। 

বোল বদন তোর পুনিমক চন্দ ॥ ২। 

একে দিনে পুরিত দিনহু দিনে খীন। 

তা সঞ্চে তুলন! হরি হমে দীন ॥ ৪1 

বইসলি অধোমুখি চিত্তে গুন দন্দ। 
একে বিরহিনি হে দোসরে দহ চন্দ ॥ ৬। 

নয়ন নীর ঢর পানি কপোল। 

খনে খনে মুরুছি ভরম কত বোল ॥ ৮। 

সখি চেতাউলি অবধিক আস। 

রিপু রিতুরাজ তেজ ঘন সাস ॥ ১০। 
তালপত্রের পুখি। 

১-২। আজ আমি জানিলাম হুরি বড় মন্দ, 

বলিল তোর মুখ পৃরধিমার চন্দ্র (তুল্য )।. (বিরহের 

বিহ্বলাবস্থায় রাধা বলিতেছেন, যেন এই মাত্র 
মাধবের সহিত তাহার কথা হইতেছিল )। 

৩-৪। এক দিন ( মা: পূর্ণ হইয়া! দিনে দিনে 
ক্ষীণ হয়, তাহার সহিত হরি আমার তুলনা! করিল? 

৫-৬। চিত্তে ছন্থব (সংশয় )গণন। করিয়া (রাধা! ) 

অধোমুখে বফিলেন ; একে বিরহিণী দ্বিতীয় ( তাহার 

উপর ) চক্র দহন করিতেছে। 



বিদ্ভাপতি। 

৭-৮। নয়নে অশ্র বহিতেছে, কপোল করলগ্প, 

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চিত হইয়া কত ভ্রান্ত কথা কহিতেছেন। 
সখী বধির আশায় চেতনা উৎপন্ন 

করিল, ( কিন্তু ) বসস্ত শত্রকে (মনে করিয়া) ঘন 

নিশ্বাস ত্যাগ করিল। 

৪১! 

৭৩৬ 

(রাধার উক্তি ) 

জখনে আওব হরি রহব চরণ ধরি 

টান্দে পুজব অরবিন্দ । 

কুস্থম সেজ ভলি করব সুরত কেলি 

ছুছু মন হো এত সানন্দা ॥ ২। 

সাঁএ সাএ হমর পরান নাথ কনে বিরমাওল 

কত জিব দেব বিসবাসে ॥ ৩। 

দিবস রহণ্ড হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি 

বিসম কুন্ুম সর ভাবে । 

নঅন নীর গল মুরছি ধরনি পল 
নিরদএ কন্ত নহি আবে ॥ ৫ 

মমঅ মাধব মাস পিআ৷ পরদেস বস 

তাহি দেস বসস্ত ন ভেলা । 

ফুলল কদব গাছ হাট বাট সেহো৷ অছ 

মোরে পিজাএ সেও ন দেখলা৷ ॥ ৭। 

ভনই বিষ্তাপতি স্থন বর জউবতি 

অছ তোকে জীবন অধারে। 

রাজা দিবসিংহ রূপ নরাএন 

একাদস অবতারে ॥ ৯। 

তালপত্রের পুখি। 

১-২। বহখন হরি আমিবে ( তাহার ) চরণ ধারণ 

করিয়া রহিব, অরবিদা (আমার করগন্) দ্বারা 

(মাধবের চরণ) চজ্জ পূজা করিব। উত্তম কুসুম শয্যায় 

দুরত জ্রীড়। করিব, উভয়ের মন আননিতি হইবে। 

৪8৪৯ 

৩। সাএ-_সই। বিরমাওল-_বিরাম করাইল, 

নিবারণ করিল। বিসবাস- বিশ্বাস । 

সই, সই, আমার প্রাণনাথকে কে নিবারণ 

করিল ( আসিতে দিল না), জীবনকে কত বিশ্বাস 

দিব (প্রাণনাথ আবার আসিবেন এই বিশ্বাসে কত 

দিন জীবন ধারণ করিব )? 

৪-৫। দিবসে ( তাহার পথ ) দেখি, রজনী শক্র 

হইল, কুন্ুম শরের ভাব বিষম, নয়নে অশ্রু গলিতেছে, 

মুচ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়িতেছি, নির্দয় কান্ত 
আসে না। 

৬-৭। সময় মাধব মাস, প্রিয়তম বিদেশে বাস 

করিতেছে ; সে দেশে কি বসস্ত হয় না? পুম্পিত 

কদন্ব গাছ, সেই হাট বাট আছে, আমার প্রিয়তম 

তাহাও দেখিল না। 

৮-৯। বিস্তাপত্তি কহিতেছে, গুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, 

তোমার জীবনাধার আছেন। রাজ! শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ একাদশ অবতার । 

প৩৭ 

(রাধার উক্তি ) 

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার । 

কত দিনে ঘুচব গরুয় দুখভার ॥ ২। 

কত দিনে চাদ কুমুদে হব মেলি। 

কত দিনে ভ্রমর কমলে করু কেলি ॥ &। 

কত দিনে পিয়া! মোরে পুছব বাত। 

কবছ' পয়োধরে দেওব হাত ॥ ৬। 

কত দিনে করে ধরি বইসাওব কোর । 

কত দিন মনোরথ পৃরব-মোর ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কহ শুন বরনারি। 

ভাগউ সকল ছুথ মিলব মুরারি ॥ ১৪ ॥ 
৩। মেলি- সাক্ষাৎ, মিলন। 

€। পুছব বাত--কথা জিজ্ঞাসা করিবে 

(কহিবে )। 



৪৪২ 

৭। কোর--ক্রোড়। 

১*। ভাগউ--ভাগিবে, পালাইবে। 

বিদ্ভাপতি। 

মিলব 

মুরারি-_মুরার মিলিবে (তুমি মুরা!রকে পাইবে )। 

৭৩৮ 

(সথীর উক্তি) 

এ সখি কাছে কহসি অনুযোগে 

কান্নসে অনহি করবি প্রেমভোগে ॥ ২। 

কোরে লেয়ব সখি তু ক পিয়া । 
হাম চলর্লে। তু থির কর হিয়া ॥ ৪। 

এত কহি কানুপাঁশে মিলল সে সখী। 

প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥ ৬। 

শুনতহি মাধব 6 লল ধনি পাশ। 

বিষ্ভাপতি কহ অধিক উলাস ॥ ৮। 

৬। দুখী- চঃখ। 

৭। গুনতহি-_শুনিতষ্ট। 

৭৩৯) 

( উদ্ধবের প্রতি সথীর উক্তি ) 

চানন ভেল বিষম সর রে 

ডূষন ভেল ভারী । 

সপনন্ব' নহি হরি হরি আয়ল রে 

গোকুল গিরিধারী ॥ ২। 

একসরি ঠাড়ি কম তর রে 

পথ হেরথি মুরারী । 

হরি বিনু হৃদয় দগধ ভেল রে 

ঝামর ভেল সারী ॥ ৪1 

জ্তাহ জাহ তৌহে উধব হে 

তৌহে মধুপুর জাহে। 

চন্দ্রবদ্দনি নহি জিউডি রে 

বধ লাগত কাহে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি তন মন রে 

শুনু গুনমতি নারী । 

আজু আওত হরি গোকুল রে 

পথ চলু ঝট ঝারী ॥ ৮। 
মিথিলার পদ। 

১! চানন--চন্গন। বিষম-_ছুঃসহ | 

২। সপনহ'--স্বপ্রেও। গোকুল_-গোকুলে। 

১-২। চন্দন দুঃসহ শর (তুল্য) হুইল, ( অঙ্গের ) 

অলঙ্কার (হূর্বহ ) ভার হইল। হরি হরি! স্বপ্নেও 

গিরিধারী গোকুলে আসিল ন1। শ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত 

পাঠে আছে-_“সপনহ নহি হরি আয়ল রে গোকুল 
গিরিধারী 1” 

৩। একসরি-_ একেশ্বরী, একাকিনী। ঠাটটি-- 

দাড়াইয়া । তর--তলে। হেরথি__হেরিতেছে। 
৪। ঝামর-_মলিন। সারী--সকল। 

৩-৪। কদম্ব তলে (রাধিকা ) একাকিনী দাঁড়া- 

ইয়! মুরারির পথ দেখিতেছে। হরি বিন! ( তাহার ) 
হৃদয় দগ্ধ হইল, সকল ( দেহ ) মলিন হইল। 

«| জাহ__যাও। তোৌহে-_তুমি। উধব-_ 

উদ্ধব। 

৬। জিউতি-_-বাচিবে। 

লাগে। কাহে--কাহাকে। 

৫-৬। হে উদ্ধব তুমি যাঁও যাও, তুমি মধুপুর 

যাও। চন্দ্রবদনী বাঁচিবে না, ( তাহার ) বধ কাহ্থাকে 

লাগিবে? (চে উদ্ধব, তুমি মধুপুরে গিয়া মুরারিকে 

বল চন্দ্রবদনী তাহার অদর্শনে বাঁচিবে না, তাহার 

লাগত-..লাগিবে, 

বধপাতক তাহাকে লাগিবে )। 

৭। তন-_তন্গু। গুণমতী- _গুণবভী। 

৮। আওত--আসিতেছে। ৰট বারী--শী্্ 

শীত্্। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, গুগবততী নারি, 

তদ্থ ও মনের (সহিত) শুন, হরি আজ গোকুলে 
আসিতেছে, শীত্র শীগ্র পথে চল ( তাহার প্রত্যু্গমন 
করিবে )। 



বিস্তাপতি। 

৭8৬ 

(ছুভীর উক্তি) 
মাধব বিধুবদন! । 

কবন্' ন জানই বিরহক বেদনা! ॥ ২। 

তু পরদেশ তেঁ ভেলি ক্ষীণ! । 

প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীন ॥ ৪। 

কিশলয় তেজি শুতলি আয়াসে 

কোকিল কলরবে উঠই তরাসে ॥ ৬। 

নোরহি কুচকুস্কুম ছুর গেল । 

কৃশ ভূজ ভূখণ খিতিতল মেল ॥ ৮। 

অবনত বয়নে হেরত গীম । 

ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন ॥ ১০ । 

কহই বি্াপতি উচিত চরীত। 

সে সব গণইতে ভেলি মুরছীত ॥ ১২। 
৩। তুমি বিদেশে সেই জন্য ক্ষীণ! হুইয়াছে। 
৮। কৃশ ভূজ (হইতে মুক্ত হইয়া ) ভূষণ 

ক্ষিতিতলে মিলিল ( পড়িল )। কনক বলয় ভ্রংশরিক্ত ' 

প্রকোষ্ঠঃ। মেঘদুত। 
১৬০। ছীন---ছিন্ন | 

করিয়া, স্মরণ করিয়া । 

গণইতে-_হিসাব ১২। 

৭8১ 

( দুতীর উক্তি) 

মাধব সুন্দরি নয়নক বারি । 

পীন পয়োধর রচল ঝারি ॥ ২। 

নীচে অছল উচে চল ধাএ। 

কনক ভূধর গেল দহাএ ॥ ৪। 

ত্রিবলী অছলি তরঙ্গিণি ভেলি। 

জনি বটিয়াই উবটি চলি গেলি ॥ ৬। 

সহজহি সম্কট পরবস পেম। 

পাতকভীত পরাপতি জেম ॥ ৮। 

88৩ 

তোহরি পিরিতি রীতি দূরহি গেলি । 

কুল সঞ্চে কুলমতি কুলটা ভেলি ॥ ১০। 
গীত চিন্তামণি, কীর্তনানন্দ ও নেপালের পু'ঘি-_ভর্িতা নাই। 

১-২। মাধব, সুন্দরীর চক্ষের জল পীন পয়োধরে 

ধার! রচনা! করিল। 

৪। দহরায়- ভাসিয়া। 

৩-৪। নীচে ছিল উচ্চে ধাবিত হইল, কনক 

ভূধর ( পয়োধর ) ভাসিয়! গেল ( অশ্রুধারা বক্ষস্থল 

হইতে পয়োধরে প্রবাহিত হইয়াছে )। 
৫-৬। ছিল ব্রিবলী, নদী হইল, যেন পথে 

আসিয়া ছুটিয়! চলিল। 

৮। পরাপতি--প্রাপ্তি। জেম--ভোজন। 

৭-৮। পরের অধীন প্রেম স্বভাবতই সন্কটাপনন, 

প্রাপ্তি (অধিক দক্ষিণার লোভে ) আহার করিতে 

যেমন পাতকের ভন হয় (ব্রাহ্মণ অধিক দক্ষিণার 

লোভে শৃদ্রের গৃহে ভোজন করে, কিন্তু তাহার 

পাতকের ভয় হয় )। 

৯-১*। তোর পিরীতি রীতি বহু দূরে গেল, 
কুলবতী কুল হইতে ( ত্যাগ করিয়া ) কুলটা! হুইল । 

৪৭ 

( দৃতীর উক্তি) 
নদি বহ নয়নক নীর। 

পড়লি রহএ তহি তীর ॥ ২। 

সব খন ভরম গেঞান । 

আন পুছিঅ কহ আন ॥ ৪। 

মাধব অন্ুদ্দিনে খিনি ভেলি রাহি। 

চৌদসি চান্দ হু চাহি ॥ ৬। 

কেও সখি রহলি উপেখি। 

কেও সির ধুনি ধুনি দেখি ॥ ৮। 

কেও কর সদিকর আস। 

মঞ্ঞে ধউলিহু তুঅ পাস ॥ ১৪। 
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বিষ্ভাপতি কবি ভানি। 

এত স্ুনি সারঙ্গ পানি ॥ ১২। 

হরখি চলল হরি গেহ। 

স্থমরিএ পুরুব সিনেহ ॥ ১৪। 
নেপালের পু'খি। 

১-২। নয়নের নীরে নদী বছিতেছে, তাহার 

তীরে পড়িয়া রহিয়াছে । 

৩-৪। সকল সময় ভ্রমজ্ঞান, অন্ত জিজ্ঞাসা করি, 

অন্ত কনে (এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে আর এক 

উত্তর দেয় )। 

€-৬। মাধব, রাহী (রাধা ) দিনে দিনে ( কষঃ- 

পক্ষের) চতুর্দশীর চন্দ্রের অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল। 
৭৮ কোন সখী উপেক্ষা করিয়৷ রহিয়াছে, 

কেহ মাথা নাড়িয়! নাড়িয়া দেখিতেছে। 

৯-১০। কেহ চনত করের আশ! করিতেছে 

(যদি জ্যোত্গাম্পর্শে ব্যাধির ডপশম হয় ) আমি 

তোর কাছে দৌড়িয়া আসিলাম। 
১১-১৪। বিস্তাপতি কবি কহিতেছে, এই শুনিয়া 

কমলকর হরি পূর্ব দেহ স্মরণ করিয়া, হরধিত চিতে 

গৃহে চলিলেন। 

পদকল্পতরুর পাঠে কিছু প্রভেদ আছে। ভণিতা-_ 

নুপতি সিংহ কবি ভান। 

মনে শুনি বুঝহ সেয়ান ॥ 

পদামৃত সমুদ্রে-_ 
নৃপতি শিবসিংহ কৰি ভান। 

96৩ 

(দূতীর উক্তি) 

লোচন নোর তটিনী নিরমান। 

ততহি কমলমুখি করত সিনান ॥ ২। 

বেরি একু মাধব ভুয় রাই জীবই। 
জঞ্ষো! তুয় রুপ নয়ন ভরি পীবই ॥ ৪। 
ফুয়ল কবরী উলটি উর পরই। 
জনি কনয়াগির চামরি চরই ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি। 

তুঁয় গুণ গণইতে নিন্দ ন ছোই। 

জবনত আননে ধনি কত রোই ॥ ৮। 

ভনই বিষ্তাপতি শুন বরকান। 

বুঝল তুয় হিয়৷ দারুণ পসান ॥ ১০। 
১-২। নয়নের অশ্রতে তটনী 

( হইয়াছে ), কমলমুখী তাহাতে স্নান করিতেছে। 
৩-৪। মাধব তোমার রাই যদি একবার তোমার 

রূপ নয়ন ভরিয়া পান করে (তাহা হইলে) জীবন 

ধারণ করিবে ( বাচিবে )। 

৫-৬। মুক্ত কবরী উলটিয়৷ বক্ষে পড়িতেছে, 

যেন স্বণ গিরিতে ( পয়োধরে ) চামরী (কেশ) 

চরিতেছে। 

৭। গণইতে- গণিতে, স্মরণ করিতে । 

। ১০। পসান-পাষাণ। 

৭8৪8 

(দৃতীর উক্তি) 

মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা। 
সারঙ্গ শবদে মদন অধিকাওল। 

তেঞ্ি দিনে দিনে ভেল ক্ষীণ! ॥ ২। 

গেল বিদেশ সন্দেশ ন পঠাওলি 

কৈসে জীয়ত ব্রজবালা ।% 

তো বিনু সুন্দরী এসনি ভেলহি 

যইসে নলিনী পর পালা ॥ ৪। 

সকল রজনী ধনী রোই গমাবয় 

লপনে ন দেখয় তোয়। 

ধৈরজ কইসে ধরব বর কামিনী 

বিপরীত কাম বিমোয় ॥ ৬। 

বিদ্ভাপতি ভন গুন বর মাধব 

হম আওল তুয় পাশ। 

চোকে চলহ অব ধৈরজ ন সহ 

এঁসন বিরহ ছুতাশ ॥ ৮। 



বিগ্তাপতি। 

১। মতিহীনা-_পাগলিনীর মত। 

২। কোকিলের শব্ষে মদন বাড়িল তাহাতে 
দিনে দিনে ( রাধা ) ক্ষীণ হইল। 

৩। বিদেশে গিয়া পর্ধাস্ত সংবাদ নাই, ব্রজবাল! 

কেমন করিয়! বীচিবে? 

৪। পালা---তুষার, নীহার। তোর বিরহে 

স্ম্দরী এমন হইয়াছে যেমন পদ্মের উপর তুষার পাত 
( সেই রূপ মৃত প্রায়) হইয়াছে। 

৫। সপনে ন দেয় তোয়-- (নিদ্রা চক্ষে 

আসে ন! সেই জগ্ঠ ) শ্বপ্রে তোকে দেখে না। 

৬। বিপরীত কাম বিমোয়_-প্রতিকূল মদন 

( তাহাকে ) বিমোহন করে (যাতন! দেয় )। 

৮। চোকে-_-চকিতে, দ্রুত। (রাধার ) এরূপ 

বিরহ হুতাশ, ( অতএব ) শীঘ্র চল, ধৈধ্য সহে না। 

* তৃতীয় চরণের পর পাঠাস্তর এইরূপ-_ 

সে হেন সুনাগরী রূপে গুণে আগরি 

জারল বিরহ বিথ জাল! ॥ ৪। 

উর বিন্ু শেজ পরশ নহি পারই 

সোই লুঠত মহী ঠামে। 

পৃনমিক চাদ টুটি পড়ল জনি 

ঝামর চম্পক দামে ॥ ৬ । 

সোই অবধি দিন বু আশোয়াসলু 

তেই ধনী রাখত পরাণে। 

তনই বিগ্তাপতি নিকরুণ মাধব 

গুনইতে হরল গেয়ানে ॥ ৮। 

৪। জারল বিখ জালা--বিরহু বিষের জালায় 

পোড়াইল। 
€ | (তোমার ) বক্ষ-স্থল ব্যতীত (যে) শয্যা 

স্পর্শ করিতে পারিত না, সে ভূমিতলে লুটিতেছে । 

৬) পূর্ণিমার চাদ যেন মলিন চম্পক দামে 

ভাঙ্গিয়৷ ( খাঁসয়! ) পড়িয়াছে। (মুখ সর্বদা করতল 

লীন রহিয়াছে )। 

৭। সেই দিনহইতে (যে দিন তুমি চলিয়া 
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আসিলে ) অনেক আশ্বাস দিলাম তাই ধনী প্রাণ 
রাখিয়াছে। 

৮ বিদ্তাপতি কহে, নিষ্ঠুর মাধব শুনিয়া জ্ঞান 
হারাইল (মৃর্ছিত হইল )। 

৭8৫ 

( দূতীর উক্কি ) 
মাধব সে অব স্থন্দরি বালা | 

অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর 

জনি ঘন-সাভণ মালা ॥ ২। 

পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ হৃন্দর 

সে ভেল অব শশি-রেহা। 

কলেবর কমলকাতি জিনি কামিনী 

দিনে দিনে খীণ ভেল দেহা ॥ ৪। 

উপবন হেগ্নি মুরছি পড়, ভূতলে 
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ। 

পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই 

পাণি কপোল অবলম্ব ॥ ৬। 

এসন হেরি তুরিতে হম আয়ল 

অব তু করহ বিচার। 

বিষ্ভাপতি কহু নিকরুণ মাধব 

বুঝল কুলিশক সার ॥ ৮। 
২। নিঝর--নির্কর তুল্য। 

৩। পুণমিক-_পুণিমার। শপি-রেহা--পশী- 
রেখা, শশীকলা! । বালশশিনমিব সায়মলোলং। 

জয়দেব । 

61 কমলকাতি-_-কমলকাস্তি। 

৫ | উপবন দেখিয়! (উপবনে তোমার সহিত 
মিলন হইত তাহাই স্বরণ করিয়া) মৃচ্ছিত হইস়া 
পড়ে। সখীদিগের সঙ্গে চিন্তামণধ হুইক়া থাকে। 

৮। কুলিশক সার-_বঙ্জসারের ন্তায় কঠিন, 
নিষ্ঠুর। 
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৭9৬ 

(দৃতীর উক্তি) 

কি কহুব মাধব কি কহব কাজে । 

পেখল কলাবতি প্রিয় সখী মাঝে ॥ ২। 

আগে সোই অছল কঞ্চন পুতপ! : 

ত্রিভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা ॥ ৪। 

আবে ভেল বিপরিত ঝামর দেহ । 

দিবসে মলিন জনি টাদক রেহা ॥ ৬। 

বামকরে কপোল লোলিত কেশ ভারা । 

কর নখে লিখু মহি আখি জলধার। ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি তনে শুন বরকাহ্কে। 

রাজ শিবসিংহ ইথে পরমানে ॥ ১০। 

৬। চন্দ্ররেখা যেমন দিবসে মলিন হয়। 

১*। ইথে পরমাণে--ইহাতে প্রমাণ, তিনি 

ইহা! জানেন। 

৭৪৭ 

(দৃতীর উক্তি ) 

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী । 

তুঅ পেয়সি মোঞ্ে দেখলি বরাকিনি 
অব পলটি ঘর জাসী ॥ ২। 

হিমকর হেরি অবনত কর আনন 

কর করুণাপথ হেরী। 

নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুস্তদ 
ভএ রহ তাহেরি সেরী ॥ ৪। 

দ্রখিণ পৰন বহু সে কইসে জুবতি সহ 

কর কবলিত তন্থ অনঙ্গ । 

গেল পরাণ জাশ দএ রাখএ 

দ্বশ নখে লিখএ ভূঅঙ্গে ॥ ৬। 

মীনকেতন ভএ শিব শিব শিব কএ 

ধরনি লোটাবএ গেহা । 

বিদ্যাপতি । 

করে রে কমল লএ কুচ সিরিফল দএ 

শিব পুজএ নিজ দেহা৷ ॥ ৮। 

পরভূতকে ভরে পাঅস লএ করে 

বাএস নিকট পুকারে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

করথু বিরহ উপচারে ॥ ১০। 

তালপত্রের পুখি। 

১। পরবাসী--প্রবাসী। 

২। বরাকিনি--দীনা। তোমার প্রেয়সীকে 

আমি দীন! দেখিলাম এখনি ফিরিয়! গৃহে যাও। 

৩। করুণা পথ হেরী_-কাতর (দৃষ্টিতে ) পথ 

চাহিয়া থাকে । 

৪। বিধুস্বদ__রাছ। সেরা--শরণার্থী। নয়ন- 
কজ্জল দিয়া রান্মৃত্তি চিত্র করে ( লিখই, ) তাহার 

শরণার্থী হইয়। থাকে (চন্দ্রের ভয়ে )। 

৬। দশ নথে লিখএ ভূজঙ্গে- হই হাতের নখ 

দিয়া অনেক গুল! সর্পের চিত্র করে। (সর্প মহা- 

দেবের ভূষণ, সর্প দেখিয়া কন্দপ মহাদেবকে ম্মরণ 

করিয়া পলায়ন করে )। 

৭-৮। মীনকেতন মনের ভয়ে শিব শিব শিব 

(উক্তি) করিয়া! গৃহে ধরণীতে লুষ্ঠিত হয়। কর 

রূপ-কমল ও কুচ প্রীফল দিয়া আপনার দেহ দ্বারা 

শিব পূজা করে। 

৯-১০ | পরভৃতের ( কোকিলের ) ভয়ে হস্তে 

পায়স লইয়! বায়সকে নিকটে আহ্বান করে। রাজা 

শিবসিংহ রূপনারায়ণ বিরহের শাস্তি (প্রতিকার ) 

করিবেন। 

বঙ্গদেশের পাঠে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। 
নেপালের পুস্তকে ভণিতা নিক্নরূপ-_ 

দুতর পয়োধি ভেলে নহি সন্তরি 
বিদ্কাপতি কবি ভানে। 

রাজ! শিবসিংহ রূপ নরাএন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ 



বিদ্ভাপতি। 

বিস্তাপতি কবি কহে, ছুত্তর ( বিরহ ) পয়োনিধি 
সম্তরণ কর! হইল না। রাজ! শিবাঁসংহ রূপনারায়ণ 

লখিমা দেবীর বল্পভ । 

৭8৮ 

(দৃতীর উক্তি ) 

মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে । 

অধর ন হাস বিলাস সখি সঙ্গ 

অহোনিশ জপ তুয় নামে ॥ ২। 

আনন শরদ স্ুধাকর সম তন্থ 

বোলই মধুর ধুনি বানী । 

কোমল অরুন কমল কুস্তিলায়ল 

দেখি মন অইলছু জানি ॥ ৪। 

জদয়ক হার ভার ভেল স্থবদনি 

নয়ন ন হোয় নিরোধে । 

সখী সব আয় খেলাওল রঙ্গ করি 

তন্থ মন কিছুও ন বোধে ॥ ৬। 

রগড়ল চানন মৃগমদ কুস্কুম 

সভ তেজলি তুয় লাগি। 

জনি জলহীন মীন জক ফিরইছ 

অহোনিশ রঁহইছ জাগি ॥ ৮ 

দুতি উপদেশ শুনি গুনি স্থমিরল 

তইখন চলল! ধাই । 

মোদবতী পতি রাঘব দিংহ গতি 

কৰি বিষ্ভাপতি গাই ॥ ১০ । 

মিথিলার পদ । 

১। বিয়োগিনী-বিরহিণী। বামে-__বামা। 

২। জপ--জাঁপতেছে। 

১-২। মাধব, বিরহিণী সুন্ধরীকে (রাধিকাকে ) 

দেখিলাম । অধরে হাসি নাই, সখী সঙ্গে বিলাস 

( রহন্ঠালাপ) নাই, অহুপিশি তোমার নাম জপ 

করিতেছে। 

8৪8৭ 

৩। তন্ু--তাহার, সে। ধুনি-ধ্বনি। 
৪। কুস্তিলায়ল--( কুস্তিকা__শৈবাল, পানা ) 

শৈবালাচ্ছন্ন হইল। গ্রিয়ার্সস এই শব্ের অথ করি- 

যাছেন, মুকুলিত অথবা পুষ্পিত হইল। গ্লোকার্ধের 

অর্থ করিয়াছেন, [ 172৮6 167061৮5021] 5602 

0320 005 154 19105 15207 191955017860) 2170 

2০০০৫101219 [ এ) ০০0০. অবশিষ্ট পদের 

সাহত হহার সামঞ্জন্ত হয় না। 

৩-৪। শরচন্ত্রের (ন্থার় তাহার ) মুখ (পাঞুব্র্ণ 

ও মলিন), সে মধুর কথা কহিতেছে। 
(তাহাকে ) দেখিয়া! মনে জানিয়া আসিলাম (আমার 

মনে হইল ) কোমল অরুণ (তুল্য ) কমল শৈবালে 

আচ্ছন্ন হইয়াছে। পসরাসজমন্ুবিদ্ধং শৈবলে 

নাপিরম্যং*_ শকুস্তলা । 

৫। হৃদয়ক--বক্ষের। নিরোধে__রুদ্ধ। 

৬। খেলাওল--খেলাইল, খেলিল। বোধে__ 

প্রবোধ মানে। 

৫-৬। বক্ষের হার ভার ( বোধ ) হুইল, শ্ুমুখীর 

নয়ন ( নয়নের অশ্রু ) রুদ্ধ হয় না। সর্থীরা আসিয় 

রঙ্গ করিয়! ( তাহাকে লইয়া! ) খেল! করিল, (কিন্তু) 

তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে ন!। 

৭। রগড়ল--রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিল। সভ 

_সব। 

৮। জক-মত। ফিরইছ-_ফিরিতেছে। 

৭-৮! চন্দন, কন্তরী ও কুস্কুম মুছিয়া ফেলিল, 

সমস্ত তোমার জন্ত ত্যাগ করিল; যেন জলহীন 

মীনের মত ফিরিতেছে (ছটফট করিতেছে রঃ 

অহনিশি জাগিয়া রহিয়াছে। 

৯। গুণি--গুণসমূহ | ধাই- ধাইয়া । 

৯-১০ | দৃতীর উপদেশ শুনিয়। (রাধার ) গুণগ্রাম 

শ্বরণ করিলেন, তখন ধাইয়া চলিলেন। কৰি 

বিস্তাপতি গাহিলেন, মোদবতীর পতি রাঘব সিংহ 

গতি (আশ্রয়)। এই পদের ভাবা আধুনিক 
মিথিল! ভাষা । 



৭৪8৯ 

(দুতীর উক্তি ) 

মাধব হেরি আয়লে। রাহি। 

বিরহ বিপতি ন দয় সমতি 

রুল বদন চাহি ॥ ২। 

মরকতথলি শুতলি অছলি 

বিরহে সে খীন দেহ! । 
নিকষ পাষাণে জনি পাঁচ বাণে 

কষল কনক রেহা ॥ ৪। 

বয়ান মণল লুঠয় ভূতল 

তাহে সে অধিক শোহে। 

রাছু ভয়ে শশী ভূমে পড়, খসি 
এঁসে উপজল মোহে ॥ ৬। 

বিরহ বেদন কি তোছে কহব 

শুনহ নিঠুর কান। 
তন বিষ্তাপতি সে যে কুলবতী 

জীবন সংশয় জান ॥ ৮। 

২। বিপতি--বিপতি। সমতি-_সম্মতি, 

কথা। বিরহ (ম্বরূপ ) বিপত্তি (তাহাকে ) কথা 

কছিতে দেয় না) (সে আমার) মুখের দিকে 

চাহিয়া রহিল। 

৩। মরকতথলি--.ভৃণভূমি । 
৪। মদ্ধন যেন নিকষ পাষাণে ( তৃণভূমিতে ) 

কনক রেখা! (রাধার ক্ষীণ দেহ ) কযিয়াছে। 

€। শোহে- শোভা পায়। 

* ৬। এশ্ীসে উপজঙগ মোহে-_ এইরূপ আমার 

মনে উৎপন্ন ( ভূম ) হুইল। 
৮| বিস্ভতাপতি কহিতেছে, (ছে মাধব) সেই 

কুলবতীর ভ্রীবন সংশয় জানিবে। 

বিগ্ভাপতি। 

৭৫৩ 

(দুভীর উক্তি) 

মাধব পেখলু' সে ধনী রাছি। 

চিত পুতলি জনি এক দিঠে চাহি ॥ ২। 
বেল সকল সখী চৌপাশ।। 

অতি খীণ সাস বহত তন্থ নাস! ॥ ৪। 

অতি খীণ তনু জনি কাঞ্চন রেহা 
হেরইতে কোই ন ধরু নিজ দ্বেহা ॥ ৬। 

কম্কণ বলয় গলিত দু' হাত। 

ফুয়ল কবরী ন সম্বরি মাথ ॥ ৮। 

চেতন মুরছন বুঝই ন পারি। 

অনুখণ ঘোর বিরহ জর জারি ॥ ১০। 

বিষ্ভাপতি কহে নিরদয় দেহ। 

তেজল অব জগজন অনুলেহ ॥ ১২। 

২। চিত্রিত পুভ্তলীর স্তায় একডৃষ্টে চাহিয়া 
রহিয়াছে। 

৩। চৌপাশা-_চারি পাশে। 
৪1 বহত--বহিতেছে। 

৫। কাঞ্চন রেখা তুল্য তন্তু ক্ষীণ। 

৬। (তাহাকে) দেখিলে কেহ নিজ দেহ 

ধারণ করে ন! ( তাহাকে দের্থিটিল এমন আশঙ্কা! হয় 

যে নিজের শরীরে যেন প্রাণ থাকে না )। 

৭ গাঁলত--গলিয়া (হন্তের শীর্গতাবশতঃ) 

পড়িয়াছে। 

৮। মুক্ত বেণী মাথায় সন্বরণ করে না ( বীধে 

না)। 

৯-১*। চৈতন্ত আছে কি নাই, বুঝিতে পারি 

না, ঘোর বিরহ জরে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতেছে। 

১১-১২। বিষ্ভাপতি কহে নিষ্ুর শরীর ( মাধব ) 
জগজ্জন ( চূর্নভ ) প্রেম এখন ত্যাগ কারল। 



বিস্ভাপতি। 

৭6১ 

(দূতীর উক্তি) 

একে গোরি পাতরি তাহে দুখ কাতরি 

অরু ছুখ বিরহক জাল! । 

কতয় পরাণ পানি দএ রাখব 

গরাসয় মনমথ বালা ॥ ২। 

মাধব তল নহ তূঅ অনুরাগে । 

অপন পরাণ পিআ জা সঞ্জে বাটল হিআ৷ 

তাহি ছুখ তোহে নহি লাগে ॥ ৪। 

করে ধরি সির গহি কাহু কিছু নহি কহি 

বিরহ বিখিন ঘন রোই। 

বিরহ বেয়াধি ভেলি সুন্দরি 
তে৷ বিন ওখধ কোই ॥ ৬। 

কীর্তনানন্দ।' 

১। পাতরি--ক্ষীণ, তর্থী। 

১-২। সুন্দরী একে তন্বী, তাহাতে ভ্রঃখকাতরা, 

আবার ছুঃখ বিরহের জালা । জল দিয়া প্রাণ কত 

রক্ষা করিব, মন্মথ বালাকে গ্রাস করিতেছে। 

৩-৪। মাধব, তোমার অনুরাগ ভাল নয়। 

আপনার প্রাণ প্রিয়, যাহার সহিত হৃদয় ভাগ 

হইয়াছে, তাহার হঃখ তোমাকে লাগে না? 
৫ | গহি-_ গ্রহণ করিয়া । কাছ-_কাহাকেও। 

৫-৬। করে ধরিয়া মস্তক গ্রহণ করিয়া (মাথায় 

হাত দিয়া ), কাহাকেও কিছু না কহিয়া, বিরহে 

ক্ষীণ হইয়া ঘন রোদন করে। সুন্দরীর বিরহ ব্যাধি 

হইয়াছে, তুমি ব্যতীত কোন ওঁধধ আছে ? 

গর 

(দৃতীর উক্তি ) 
লোচন নীর তটিনি নিরমানে। 
করএ কমলমুখি তথিছি সনানে ॥ ২। 

সরস মৃণাল কইএ জপমালী । 

অহনিস জপ হরি নাম তোহারী ॥ ৪। 

৪8৪৯ 

বৃন্দাবন কাহ্ন, ধনি তপ করই। 

হৃদয়বেদি মদনানল বরই ॥ ৬। 

জিব কর সমিধ সমর করে আগী। 

করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী ॥ ৮। 

চিকুরবরহিরে সমরি করে লেঅই। 
ফল উপহার পয়োধর দেঅই ॥ ১৪। 

তনই বিষ্ভাপতি শুনহ মুরারী । 

তুয় পথ হেরইতে অছ বরনারী ॥ ১২। 
তালপত্রের পুখি। 

১-২। লোঁচননীরে তটিনী নিশ্মীণ করিয়া! তাহাতে 

কমলমুখী ঙ্গান করে। 

৩-৪| হে হরি, সরস মৃণাল জপমাল! করিয়া 

(রাধা ) অহনিশি তোমার নাম জপ করে। 

৫। বরই--জলে। 

৫-৬। (হে)কানাই, ধনী (রাধা) বৃন্দাবনে 

তপ করিতেছে, হৃদয় বেধীতে মদনানল জলিতেছে। 

৭। জিব-জীবন। সমিধ_ইন্ষন। সমর-_ 

প্ররণ, স্বৃতি। আপী-_ অগ্নি, অরণী। ৮। হোএ- 

বহ-_হুইবে। 
৭-৮। জীবন ইন্ধন করিয়া, স্মৃতি অরণী করিয়া 

হোম করিতেছে, তুমি (তাহার) বধের ভাগী 

হইবে। 

৯। সমরি-_সামলাইয়া, গুছাইয়া । 

৯-১০। সুন্দর চিকুর গছাইয়া হস্তে লইয়াছে, 

পয়োধর ফল উপহার দিতেছে। 

১১-১২। বিষ্ভাপতি কহিতেছে, শুন সুরারি, 

সুন্দরী নারী তোমার পথ দেখিতেছে। 

৭৫৩ 

(দৃতীর উক্তি) 

ফুজলেও চিকুর রাহুক জোর । 

রোজএ স্ুুধাকর কামিনি কোর ॥ ২! 



৪৫০ 

অরে কহ, অরে কন, দেখহ আএ। 

বড়িঅ মধথ দেজ বাদ ছড়াএ ॥ ৪। 

ছুহু অঞ্জুলি ভরি দুহু পুঁজ শীব। 
কামদহন মোর রাখহ জীব ॥ ৬। 

জদি ন জাএব তোহে অপজস ভেল। 

সসধর কলা গগন চলি গেল ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি হরি মন হাস। 

রাহ ছড়া এ চাদ দ্িঅ বাস ॥ ১০। 

তালপত্রের পুখি। 

১। ফুঁজলেওস্মুক্ত । রাছুক জোর-্-রাছর 

জোড়া, রাহ্ুর তুল্য। 

২। রোঅএকীদিতেছে। কোর--ক্রোড়। 

১-২। মুক্ত কেশ রাহুর তুল্য, সুধাকর (মুখ ) 

কামিনীর ক্রোড়ে রোদন করিতেছে। 

৩। কহু,কানাই। ৪। 

মধথ-_মধাস্থ। ছড়াএ-_ছাড়াইয়া । 

৩-৪। ওরে কানাই, ওরে কানাই, আসিয়া দেখ্, 

মধাস্থ বড় বাদ (বিবাদ) ছাড়াইয়৷ দেয় (তুমি 
মধ্যস্থ হইয়! কেশের ও মুখের বিবাদ মিটাইয়া দাও )। 

৫-৬। দুই অঞ্জলি ভরিয়া (যুক্ত করে) হই 
শিব পুজা করিতেছে (শিব অর্থে পয়োধর ) বক্ষের 

উপর ছই হস্ত যুক্ত করিয়াছে ); (রাধ! কহিতেছে ) 

হে কামদহুন, আমার প্রাণ রক্ষা কর। 

৭। অপজস--অপযশ। 

৭-৮। যদ্দি তুমি ( তুই ) না যাও, অপযশ হইবে, 

শশধর কলা গগনে চলিয়! যাইবে (রাধা প্রাণত্যাগ 

করিবে )। 

১*। দিঅ বাস- থাকিতে দিবে। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, হরি মনে মনে 

হাসিতেছে, রাহুকে ছাড়াইয়! চাঁদকে থাকিতে দিবে, 

(মুখ হইতে কেশ) সরাইয়৷ রাধাকে আলিজন 

করিবে )। 

বড়িঅ--বড়। 

বিস্তাপতি । 

৭৫8 

( দূতীর উক্তি ) 

অকামিক মন্দির ভেলি বহার । 

চউদিস স্থনলক ভমর ঝাঁকার ॥ ২। 

মুরুছি খসল মহি ন রহলি থীর। 

ন চেতএ চিকুর ন চেতএ চীর ॥ ৪। 

কেও সখি গাবএ কেও কর চার। 

কেও চান্দন গদে করয় সভার ॥ ৬। 

কেও বোল মে কান তর জোলি । 

কেও কোকিল খেদ ডাকিনী বোলি ॥ ৮। 

অরে অরে অরে কাহু,কি রহসি বোরি। 

মদন ভূঅঙ্গে ডন্তু বালহি তোরি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্াপতি এহে৷ রস ভান। 

এহি বিষগারুড় এক পয় কান ॥ ১২। 

তালপত্রের গু"খি। 

১। অকামিক-_অকন্মাৎ। বহার-_বাহির। 

২। চউদিস--চারিদিকে ৷ ন্থনলক-_-শুনিল। 

১-২। অকম্মাৎ গৃহের বাহির হুইল, চারদিকে 

ভ্রমরের বঙ্কার শুনিল। 

৩। খসল-_খসিয়া পড়িল। থীর--স্থির। 

৩-৪। মুগ্ছিত হইয়া ধরণীঙলে পতিত ইল, 

কেশ সংযম করে না, বস্ত্র সংযম করে না। 

৫ | কেও--কেছ। গাবয়--গান করে। 

কর চার--কর চালনা, হাত বুলাইয়! দেওয়!। 
৬। গদে-_গন্ধ। সভার _লেপন, সাজান । 

৫-৬। কোন সখি গান করে, কেহ (অঙ্গে) 

হাত বুলাইর় দেয়, কেহ গন্ধ চন্দন লেপন. করে। 

পাঠাস্তর-- 

কেহ সথি বেনি ধুন কেও ধুরি ঝার। 
কেও চান্দনে অরগজাঞ্জে সিঁগার ॥ 

৭। বোল--বলে। মর্ডে--সঙ্। তর---তলে । 

জোলি- -জোরে। | 



বিদ্যাপতি। 

৮1 বোলি--বলির!। খেদ-__খেদায়। 

৭-৮। কেহ কানের তলায় (কাছে) জোরে 

মন্ত্র বলে (তাহার চৈতন্ত উৎপাদনের জন্ত ), কেহ 

ডাকিনী বলিয়৷ কোকিল তাড়াইয়া দেয়। 
৯। রহসি-_রহপ্তে,' কৌতুকে।  বোরি-- 

ভূবিয়া রহিয়াছিস্। 
১০) ভূঅঙে-_ভুজঙ্গ। ডস্ব--দংশন করিল। 

বালছি--বল্লতী, প্রেযসী | 

৯-১০। ওরে ওরে ওরে কানা, কি কৌতুকে 

ডুবিয়া আছিস, মদন ভূজঙ্গ তোর প্রেয়সীকে দংশন 

করিল। 

১১। ভান--জ্ঞান, অনুমান । 

১২। বিষগাকুড়--ওষধ, প্রতিকার 

বিষধর সর্পের যেমন গরুড় শক্রু। 

১১-১২। বিস্তাপতি এই রসের ভাব কহিতেছে, 

এই মদন সর্প বিষের গরুড় (তুল্য) একমাত্র ওবধ 

কানাই। 

৭৫৫ 

(দুতীর উক্তি) 
২৫ হইতে ৩* মাত্রা। 

প্রতান্তত্স ১২ যাত্রা। 

গগন গরজ মেঘ! উঠএ ধরণি থেঘা 

পচশর হিয় গেল সালি। 

সে ধনি দেখলি খিন জিউতি আজুক দিন 

কে জান কি হোইতি কালি ॥ ২। 

মাধব মন দয় শুনহ স্ুবানী । 

কুজন নিরূপি সুজন সখি সঙ্গতি 

ষে কিছু কহয় সয়ানী ॥ ৪। 

কী হমে সাধক একসরি তারা 

ভাদব চৌঠিক চন্দা। 
এঁসন কএ পিয়াএ মোর মুখ মানল 

মে! পতি জীবন মন্দা ॥ ৬। 

মলারি নাট ছন্দ। 

৪৫১ 

বাম গতি জত সমদি পঠৌলনি 
সে সবে কছি কহি গেলি। 

তেরসি তিথি সসি সাঁমর পখ নিসি 

দসমি দস! মোরি ভেলি ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুন বর জৌবতি 
মনে জন মানহ আনে । 

রাজ! সিবসিংঘ রূপনরায়ন 

লখিম! পতি রস জানে ॥ ১০। 

তালপত্রের পগু'খি। 

১1 থেঘা--অবলম্বন। পচশর--মদনের পঞ্চ 

শর। সালি--বিদীর্ণ করিয়া । 

২। জিউতি--জীবতি, বাচিবে। হোইতি-__ 
হইবে। 

১-২। গগনে মেঘ গঞ্জন করিতেছে, ধরণী 

অবলম্বন করিয়া ( রাধা) উঠিতেছে, মদনের পঞ্চর 
হদয় বিদীর্ঘ করিয়া গেল। নুমুখীর দেহ ক্ষীণ 

হইয়াছে, আজিকার দিন বীচিবে, কালি কি হুইবে 

কে জানে? 

৪। সঙ্গতি---সঙ্গে, 

কিশোরী। 

৩-৪। মাধব, মন দিয়া স্থবাণী শুন, সুজন কুজন 

নিরূপণ করিয়৷ সখীদিগের নিকট কিশোরী যাহা কিছু 

কহে (যাহ! কহে তাহা বলিতোছি )। 

নিকটে। সর়ানী-- 

পাঠাস্তর-_- 

কহাই অবহু বিসর সবে রোস। 

পুরুসলাখ এক লেখব! পারএ 

নারিক চারিম দৌস। 

৫। ভাদব-ভান্র মাসের। চৌঠিক-_ 
চতুর্থীর। 

৬। পিয়াএ প্রিয়তম । মানল--মানিল, 

বাসিল। মে! পতি--আমার গ্রতি। 

৫-৬। 'আমি কি সন্ধ্যার একেশ্বরী তারা (অমজল 

লক্ষণ বলিয়! দেখিতে নাই ), (কিন্বা ) ভাত্র চতুর্থীর 
চন্জ ( নষ্টচ্্র), এমনি করিয়া (সেইক্ধপ ) প্রিয়তম" 



৪৫২ 

আমার মুখ মানিল; আমার প্রতি (পক্ষে) জীবন 

অতান্ত মন্দ ( হুইল )। 
পাঁঠীস্তর__ 

কী হমে সাঝক একসরি তার! 

ভাব চউঠিক সসী। 

এহি ছুহু মাঝ কওন মোর আনন 

জে পিআ হসি ন হ্রসী ॥ 

৭। বাম গতি-_বাম, ক্রুর। জত- বাহা। 
সমদি-_সম্বাদ। পঠৌলনি--পাঠাইলেন। 

৮। তেরণী--ত্রয়োদশী। সামর পখ- কৃষঃপক্ষ। 

দশমী দ্শা--বিরহের দশমী দশা । 

৭-৮। ক্রুরমতি ( দুতীকে ) দিয়া (মাধব) যে 

সম্বাদ পাঠাইলেন সে সকল কহিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষে 

ত্রয়োদশী তিথির চন্দ্রের ন্যায় আমার দশমী দশা 

(বিরহের ) হইল। 
৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, 

মনে অন্ত মানিও না। লখিমাপতি রাজ শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ ( এই ) রস জানেন। 

প্রথম ৪ চরণ দুতীর উক্তি, পঞ্চম হইতে অষ্টম 
চরণ রাধার উক্তি। 

৭৫৬ 

(দৃতীর উক্তি ) 

কুস্থুমিত কানন হেরি কমলমুখী 

মুদি রহুয় ছুনয়ান। 

কোকিল কলরব মধুকর ধনি শুনি 

কর দেই ঝাপই কান ॥ ২। 

মাধব শুন শুন বচন হমারি। 

ভুয় গুণে স্থন্দরী অতি ভেল ছুবরি 

গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥ ৪। 

ধরণী ধরি ধনি কত বেরি বৈঠই 
পুন তছি উঠই নহি পারা । 

কাতর দ্িঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি 
নয়নে গলয় জলধারা ॥ ৬। 

বিগ্ভাপতি। 

তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ 

চৌদশী টাদ সমান । 

ভনই বিষ্ভাপতি শিবসিংহ নরপতি 

লছমীদেবী পরমান ॥ ৮। 

৪1 ছুবরি-_ছূর্বল, কৃশ। 

করিয়া। 

&। কত বেরি বৈঠই--কত বার বসে। পুন 

তহি উঠই নাহি পারা--কিস্ত তাহার পর উঠিতে 
পারে না। 

৭। চৌদশী চাদ সমান--কৃষ্ণ চতুর্দশীর চন্্রতুল্য 
(ক্ষীণ )। 

৮। বিদ্ভাপতি শিবসিংহ নরপতি (ও ) লছিমা 

দেবীর সাক্ষাতে কহিতেছে। 

গুণ গুণি--স্মরণ 

৭৫৭ 

(দূতীর উক্তি ) 

মলিন কুন্ুম তনু চীরে। 

কর তল কমল নয়ন ঢর নীরে ॥ ২। 

কি কহুব মাধব তাহী । 

তুয় গুনে লুবুধি মুণগ্ডধি ভেলি রাহী ॥ ৪। 
উর পর সামরি বেনী। 

কমল কোষ জনি কারি নগিনী ॥ ৬। 

কেও সখি তাকএ নিশাসে। 

কেও নলিনীদলে কর বতাসে ॥ ৮। 

কেও বোল আএল হরী ৷ 

সমরি উঠলি চির নাম স্ুমরী & ১০। 

বিষ্ভাপতি কবি গাবে। 

বিরহ বেদন নিজ সখি ন্ুমবাবে ॥ ১২। 
তালপত্রের পু খি। 

শ্রীবিমিশ্া ছন্দ। .একপদ ১২ মাত্রা আর 

একপদ ১৬। 



বিদ্যাপতি। 

১-২। অঙ্গবন্ত্র, কুসুম ( মাল্য ) মলিন, মুখ 

করতললগ্ন, নয়নে অশ্রু বহিতেছে। 

৩। তাহী--তাহাকে। 

৪ লুবুধি-__লুন্ধ। মুগডধি__সুগ্ধ। রাহী-__রাই | 

৩-৪ | মাধব, তাকে কি কহিব? রাই তোমার 
গুণে লুন্ধ হুইয়া মুগ্ধ হইল। 

€। উর--বক্ষে। পর- পড়ে; 

লুর--লদ্িত। সামরি-_কৃষ্ণবর্ণ। 
৬। কারি-_কালো। নগিনী--সপিণী। 

৫-৬। বক্ষে কৃষ্ণবেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে 

কষ্ণসপিণী ( রহিয়াছে )। 
৭। তাকএ-_দেখে, পরীক্ষা করে। 

৮। কেও-_কেহ, কোন। 

৭-৮। কোন সখী নিশ্বাস (বহিতেছে কি না) 

দেখে, কেহ নলিনীদল ( লইয়া ) বাতাস করে। 

৯। বোল--বলে। 

১০। সমরি- সম্বরণ করিয়া। চির- চীর, বন্ত্। 

সুমরি-_ স্মরণ করিয়া। পাঠীস্তর-উসসি উঠলি 

স্থনি নাম তোহারি--তোর নাম শুনিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়! উঠিল। 

৯-১০ । কেছ বলে হরি আসিল; ( তোমার ) 

নাম স্মরণ করিয়া বস্ত্র সম্বরণ করিয়! উঠিল। 

১১। গাবে--গাহে, গাহিতেছে। 

১২। ম্ুমঝাবে-সাস্বনা করে। 

১১-১২। স্থকবি বিদ্তাপতি গাহিতেছে, আপনার 

সখী বিরহ বেদন সাত্বনা করে। বঙ্গদেশের পাঠে 

সামান্ত গ্রভেদ আছে। 

আস্ত 

পাঠীস্তর 

৭৫৮ 

(দৃতীর উক্তি) 

মাধব ছুবরী পেখলু তাহী। 

চৌদশী টাদ জনি অনুখণ ক্ষীয়ত 
এঁসন জীবয় রাহী ॥ ২। 
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নিয়রে সখীগণ বচন জো পুছত 
উতর ন দেয়ই রাঁধা। 

হা হরি হা হরি কহতহি অন্ুুখন 

তুয় মুখ হেরইতে সাধা ॥ ৪। 

সরসহি মলয়জ পক্কহি পঙ্কজ 

পরশে মানয় জনি আগী। 

কবহি ধরণী শয়ন তনু চমকিত 

হৃদি মাহা মনমথ জাগী ॥ ৬। 

মন্দ মলয়ানিল বিষসম মানই 

মুরছই পিককুল রাবে। 

মালতী মাল পরশে তু কম্পিত 

ভূপতি কহ ইহ ভাবে ॥ ৮। 
পদকলতর। 

১। ছুবরী-_ছর্ববল, শার্। তাহী--তাহাকে। 

২। ক্ষীয়ত-_ ক্ষয় হইতেছে। রাহী--রাই। 

কৃষ্ণ চতুর্দশীর চাদ (যাহা সহজেই প্রায় দেখিতে 

পাওয়া যায় না) যেন অনুক্ষণ ক্ষয় হইতেছে, রাই 
এইরূপ বাচিয়া আছে ( তাহার প্রাণসংশয় )। 

ও। নিয়রে--নিকটে। পুছত--ভিজ্ঞাসা 

করে। 

৪ সাধা-_সাধ' 

৫। সরস চন্দন পন্লের স্পর্শ যেন অগ্নি (তুল্য) 
মনে করে। 

৬। মাহা মাঝে। 

৭। মুরছই পিককুল রাবে--কোক্লগণের রবে 
মুচ্ছিত হয়। 

৮। মালতী মাল্যের স্পর্শে তন্নু কম্পিত হয়, 

ভুপতিকে ( কবি) এই ভাব কহে। 

৫৯ 

(দৃতীর উক্তি) 
নয়ন নোর ঘর বাহর পীছর 

সবছ সখী দিঠি নোরে। 
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পিছরি পিছরি খস তৈও হুমুখি ধস 

মিলন আস মন তোরে ॥ ২। 

কি হোইতি হুনি কে জানে। 

হমর বচন মন ধরিয় সুজন জন 

করিয় ভবন পরথানে ॥ ৪। 

এত দিন জে ধনি তোহর নাম শুনি 

পুলকে নিবেদ পরানে। 

খনে খনে স্থব্দনি তথিছু সিথিল জনি 

নোর ভাসয় অন্ুমানে ॥ ৬। 

মনে মনেবুঝিক্ছ তাবে,চলিয় পন 

জাবে নকর পিক গানে। 

বিষ্ভাপতি ভন হরি বড় চেতন 

সময় করত সমধানে ॥ ৮। 

মিথিলার পদ। 

১। নোর--লোর। গীছর-_পিছিল। 

২। গিছরি-_-পিছলাইয়া! ৷ খস-_পড়ে। 

তৈও--তথাপি। ধস-_বেগে ধাবমান হয়। 

১-২। চক্ষের জলে ঘর বাছির পিচ্ছিল, সকল 

সখখীর চক্ষে অশ্র। পিছলিয়া পিছলিয়া পড়িয়া 

যায়, ভবুও সুমুখী মনে তোর মিলনের আশা করিয়া 

বেগে ধাবমান হয় । 

৩। হুনি-_উহ্বার। 

৪1 পরথানে- প্রস্থান । 

৩-৪। উহার কি হইবে কে জানে! (ছে) 

স্থজন পুরুষ, আমার বচন মনে ধর, ভবনে প্রস্থান 

কর (গৃছে ফিরিয়া যাও )। 

৫। নিব্দ- নিবেদন করিত। 

৬। তথিছ--তাহাতে । 

৫-৬। যে ধনী এত দিন তোর নাম শুনিলে 

আননপূর্ধক প্রাণ নিষেদন করিত, ক্ষণে ক্ষণে 

স্থবদনী তাহাতে (সকল বিষয়ে) যেন শিথিল 

অনুমানে (পূর্ব কথ! কল্পনা করিলেও) অশ্রুতে ভাসে । 
| চেতন--চতুর। সমধানে-_সাস্বন! । 

বিদ্াপতি। 

৭-৮। মনে মনে বুঝিয়া কছিতেছি, যাবৎ 

না পিক গান করে (হে) প্রভু তাবৎ চল ( বসন্ধা- 

গমের পূর্বে চল, (কারণ তাহাকে যেরূপ দেখিয়া 

আসিয়াছি সেআর অধিক দিন বাচিবে কি না সন্দোহ)। 

বিস্ভাপতি কছে, হরি বড় চতুর, সময়ে ( উপযুক্ত 
সময়ে ) সমাধান ( বিরহ দূর ) করিবে। 

৭৬৬ 

(দৃতীর উক্তি ) 

চন্দন গরল সমান । 

শীতল পবন ছুতাশন জান ॥ ২। 

হেরই স্থধানিধি সূর । 
নিশি বৈঠলি স্থুবদনি ঝুর ॥ ৪ 
হরি হরি দারুণ তোহারি সিনেহ। 

তাহেরি জীবন পড়ল সন্দেহ ॥ ৬। 

গুরুজন লোচন বারি। 

ধনি বাটিয়৷ হেরই তোহারি ॥ ৮। 

তেজই নয়ন ঘন নীর। 

কত বেদন সহত শরীর ॥ ১০ । 

স্থকবি বিষ্ভাপতি ভান । 

দৃূতীক বচন লজায়ল কান ॥ ১২। 
৩। চন্্রকে সুর্যে ( হর্ধ্ের তুলা ) দেখে। 

৪। স্থব্দনী নিশাকালে বসিয়া! অশ্রু বিসর্জন 

করে। 

€ | হরি হরি__হায় হায়! 

৬। তাহেরি--তাহার। 

সন্দেহ ( সংশয় ) পড়িল। 
৭। বারি--নিবারণ করিয়া, অন্তরালে । 

৮। বাটিক্সা__বাট। 

৭-৮। গুরুজনের নয়নের অন্তরালে (তীছাদের 

অসাক্ষাতে ) ধনী তোর পথ দেখে। | 

১২। দৃত্ভীর বচনে কানাই লঙ্গিত হুইল 
( লজ্জায় মৌন হইল )। 

তাহার জীবনে 
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: ৭৬১ মথুরাপতি মাধবকেও বল! যায়, শিবসিংহকেও বলা 
( দূভীর উক্তি) যায়)। ভূশতি, তোমাকে কি কছিব, আর আমাকে 

গুন গুন নিঠুর কানাই । দেখিতে পইবে না। 

যাই ন পেখহ রাই ॥ ২। টি 

কিশলয় রচিত কুটারে। ৭৬২ 
শয়নে ন বাহ্ধই থীরে ॥ ৪। ( দুতীর উক্তি) 

সে অবল৷ কুলবাল| ৷ সান স্থন মাধব স্ুন মোরি বানী । 
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥ ৬। তুয় দরসনে বিমু জইসনি সয়ানী ॥ ২। 
ঘামে ঘরমাইত দেহ । সয়ন মগন ভেল তাহেরি দেহা। 
গলি গলি যায়ত সেহ ॥ ৮। কুহু তিথি মগনি জইসনি সি রেহা ॥ ৪। 

নুনিক পুতলি তনু তায়। সখি জনে আঁচরে ধইলি ঝপাই। 
আতপ তাপে মিলায় ॥ ১০। অপনহি সীপে জাইতি উড়িআই ॥ ৬। 
হেরি সখী হরল গেয়ান। মুরুছি খসলি মহি পেয়সি তোরা । 
ক্হি আওত প্রাণ ॥ ১২। হরি হরি শিব শিব এতবাএ বোলী ॥ ৮। 
দীঘল দিব্গ ন যায়। অব সেও জীব তেজতি ভূঅ লাগী। 

কান্দিয়৷ রজনী পোহায় ॥ ১৪। তাক মরন বধ হোএবহ ভাগী ॥ ১০। 
কবহু এসে মুরুছান। ভনই বিষ্ভাপতি কে কর তরান। 
যামিনী দিবস ন জান ॥ ১৬। তুঅ দরশন এক জীব নিদান ॥ ১২। 
ভূপতি কি কহব তোয়। তালগন্ত্ের পু-খি। 

পুন নহি হেরবি মোয় & ১৮। সারঙগী মালব ছন্দ । ১৬ মাত্রা। 
পদকল্পতর। ২। জইসনি--যেমন। সয়ানী-_কিশোরী। 

২। গিয়| রাইকে দেখ না (অর্থাৎ দেখ)। ১-২। শুন মাধব আমার বথা গুন, তোমার 

৪। শধ্যায় স্থির হয় না (স্বৈর্ধা বাধে না)। দর্শন বিনা কিশোরী যেমন (আছে সেই কথা 

৭। ঘরমাইত-__ঘর্খাক্ত । শুন)। 

৮। সে (দেহ ঘর্মাক্ত হইয়া) গলিয়! গলিয়া ৩। সয়ন-_-শষ্যা। তাহেরি-__তাহার। 

বাইতেছে। ৪। কুছ-_অমাবন্ত। । রেহা-্রেখা। 

“ ৯। ম্কুনিক__নবনীতের। ৩-৪। তাহার দেহ শব্যায় মগ্ন (লীন ) হইয়াছে, 

১১-১২। সখীকে দেখিয়া! জ্ঞান হারাইল (মুচ্ছিত অমাবন্তা তিথিতে (রারে) যেমন শশী রেখা 
হইল), প্রাণ কষ্ঠাগত হইল। ( লীন হয় )। 

১৫-১৬। কখন এমন মুঙ্ছিত হয়, যামিনী দিবস ৫ | ধইলি-_রাখিল। বপাউ--ঢাকিয়! । 

জানে না (সমস্ত দিন রাত্রি নুর্ছিতাবস্থায় থাকে )। ৬। সাস--নিশ্বাস। জাইতি-যাইবে। 

১৭-১৮। (ভূপতি শবে একটু ছল আছে) ভূপতি উড়িআই--উড়িয়া । 
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৫-৬। সথীজন আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিল 

(পাছে) আপনারই নি্বাসে উড়িয়া যায়। 
৭। থসিল-_পড়িয়! গেল। পেয়সি-_প্রেয়সী। 

৮। এতবা--এইমাত্র 

৭-৮। হুরি হরি, শিব শিব এইমাত্র বলিয়া তোর 

প্রেয়সী ধরণীতে মৃর্ছিত হইয়া! পড়িল। 

৯। অব--এখন। জীব--জীবন। তেজতি__ 

ত্যাগ করিবে। ১০। তাক-_তাহার। হো এবছ-.. 

হুইবে। 

৯-১০। এখন সে তোর জন্ত প্রাণত্যাগ করিবে, 

তাহার মরণে বধভাগী হইবি। 

১২। নিদান-_শেষ, শেষ উপায়। 

১১-১২। বিস্ভাপতি কহে, কে ভ্রাণ করিবে? 

তোর দরশন জীবন (রক্ষার) এক (মাত্র) শেষ 

উপায়। 

৭৬৩ 

(দূতীর উক্তি) 

স্থপুরুষ প্রেম স্থধনি অনুরাগ । 

দিনে দিনে বাঢ় অধিক দিন লাগ ॥ ২। 

মাধব হে মধুরাপতি নাহ। 

অপন বচন অপনে নিরবাহ ॥ ৪ 

কমলিনী সূর আনে আনে অনুভাব। 

ভমি ভমি ভমর মদন গুণ গাব ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি এন রস ভান। 

শিরি হরিসিংহ দেব ই রস জান ॥ ৮। 
মিথিলার পদ। 

১। স্ুুধনি-_-উত্তম রমণী । 

২। লাগ--লাগিয়া। 

১-২। সুপুক্রষের প্রেম (ও) উত্তম রমণীর 

অনুরাগ বছ দিন লাগিয়া ( বহু কাল ব্যাপিয়! ) দিনে 

দিনে বাড়ে। 
, ৩। মধুরাপতি-_মধুরাপতি। নাহ--নাথ। 

বিগ্ভাপতি | 

৪। নিরবাহ-_নির্ধ্বাহ কর, পূর্ণ কর। 
৩-৪। হে মাধব, মথুরাপতি নাথ, আপনার বচন 

আপনি পূর্ণ কর ( আপনার কথা আপনি পালন 

কর )। 

«| আনে-__অপর। অন্ুভাব-.অন্থতব। 

৩৬। গাব-স্গায়। 

৫-৬। কমলিনা (ও) হুর্য্যের অন্ত প্রকার 

অনুভব ! তাহাদের প্রেমের রীতি সাধারণ প্রেমের 

মত নহে )) ভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মনের গুণ গান 

করে। 

৮। শিরি-শ্রী। 

পিতৃব্য। 

৭-৮। বি্কাপতি এট রসের কথা কহিতেছে, 

শ্রীহরিসিংহ দেব এই রম জানেন। 

হরিসিংহ_-শিবসিংহের 

৭৪8 

(দৃতীর উক্তি ) 

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী ৷ 

তুয় পেঅসি মোয়ে দেখলি বরাকিনি 

অব পলটি ঘর জাসী ॥ ২। 

হিমকর হেরি অবনত কর আনন 

করু করুন! পথ হেরী। 

নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুস্তুদ 

ভএ রহ তাহেরি সেরী ॥ ৪॥ 

দখিন পবন বহ সে কইসে জুবতি সহ 

কর কবলিত তনু অে। 

গেল পরান আস দএ রাখ এ 

দস নখে লিখএ ভূঅঙে ॥ ৬। 

মীনকেতন ভএ শিব শিব শিব কএ 

ধরনি লোটাবএ দেহা । 

করে রে কমল লএ কুচ সিরিফল দএ 

শিব পৃজএ নিজ দেহ ॥ ৮। 



বিগ্ভাপাতি। 

পরভৃতকে ভরে গাঅস লএ করে 
বাএস নিকট পুকারে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

করথু বিরহ উপচারে ॥ ১০। 

তালপত্রের পু খি। 

১। পরবাসী-_ প্রবাসী । 

২। পেঅসি-_প্রেয়সী। বরাকিনি--বিরহ্িণী। 

অবহু--এখনি। পলটি-_পালটিয়া, ফিরিয়া । জাসী-- 

যা। তোহর বিলাসিনী পেখল বিয়োগিনী অব 

পলটি গৃহে আসি---পাঠাস্তর ( পীতান্বর দাসের রস- 

মগ্জরী )। 
১-২। মাধব, (তুই) কঠিন হৃদয় প্রবাসী। 

তোর বিরহিণী প্রেয়সীকে আমি দেখিলাম; এখনি 

ফিরিয়া ঘরে যা। 

৪। লিখয়-_লিখয়_--লিখে, অঙ্কিত করে। 

বিধুস্তদ-_রাহু। ভএ রহ--হইয়া থাকে । তাহেরি-_ 
তাহার। সেরী--শরণার্থী। করইতে তা সঞ্জে 

বেরী--পাঠাস্তর (রসমঞ্জরী )--তাহার সহিত বৈরিতা 

করিবার জন্য । 

৩-৪। চন্দ্র দেখিয়া মুখ অবনত করে (চন্দ্র দর্শন 

অসহা বলিয়া) করুণাপূর্ব্বক (কাতরভাবে ) (তোর) 

পথ অবলোকন করে; নয়নের কজ্জল লইয়া রাহু 

চিত্রিত করে (ও) তাহার শরণার্থী হইয়1 থাকে 

(চন্দ্রের নিকট হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য রাহুর 
শরণ গ্রহণ করে )। 

৫-৬। দক্ষিণ পবন বহে, যুব্তী তাহা কেমন 

করিয়া সহিবে? ( দক্ষিণ পবন ) তাহার অঙ্গ গ্রাস 

করে। গত (বাহির হইতে উদ্ভত ) প্রাণ আশা 
দিয়া রাখে, দশ নথ দ্বারা ভূজঙ্গ আকে ( ভূজজ সমূহ 

দক্ষিণ পবন পান করিয়া ফেলিবে তাহা হইলে 

বিরহিনীকে আর সন্তাপিত হইতে হইবে না )। 
৭। মীনকেতন-_-কামদেব। লুটাবয়-_লুটায়। 

দেহা- গীতার ঘাসের রসমঞ্জরীতে পাঠাস্তর “গেহা।” 
৪৮ 
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৭-৮। কামদেবের ভয়ে শিব শিব শিব করিয়। 

ধরণীতে দেহ লুষ্টিত করে। হস্তকে পঞ্ম করিয়া 

(করপন্ন লইয়া! ) কুচ শ্রীফল দিয়া, নিজের দেহ বারা 

শিব পৃজা করিবে ( কন্ধর্পতয় দূর করিবার জন্ত )। 

৯। পরসৃত- কোঁকিল। পুকারে--ডাকে। 

৯-১০। কোকিলের ভয়ে হস্তে পায়স লইয়! 

কাককে নিকটে ডাকে । রাজা শিবসিংহ রূপ 

নারায়ণ বিরহ উপশম করিবেন । 

৭৬৫ 

(দৃতীর উক্তি ) 

নব কিসলজ সয়ন সূতলি 
ন বুঝ দিবস রাতী। 

চান্দ সুরুজ বিসেখ ন জানএ 

চান্দনে মানএ সাতী ॥ ২। 

বিরহ অনল মনে অনুভব 
পরকে কহএ ন জাই। 

দিবসে দিবসে খিনী বালী 

চান্দ অবথাঞ্চে জাই ॥ ৪। 

মাধব রমনি পাউলি মোহে । 

আজ ধরি মোঞ্েে আসে জিআউলি 
ওতএ জানহ তোহে ॥ ৬। 

কতহু কুন্থম কতন্ছ সৌরভ 
কত ভর রাবে। 

ইন্দিজ দারুন জতহি হুটিঅ 
ততহি ততহি ধাবে ॥ ৮। 

মদন সরে জে তনু পসাহল 

রিতুপতি কে রোসে। 
জপন বালভু জঞ্চে! হোজ আএত 

তঞ্চে। দিজ পরক দোসে ॥ ১০। 



৪৫৮ 

ভন বিষ্ভাপতি স্তুন তোঞ্জে জউবতি 

রহহি সঙ্গ সপুনে। 

কস্ত দিগন্তর জাহি ন ম্থুমর 

কী তম্থ রূপ কি গুনে ॥ ১২। 
তালপন্ত্রের পু'খি। 

১-২। নব কিশলয় শয়নে শুইয়া আছে, দিন 

রাত্রি বুঝিতে পারে না, চন্্র সুর্যের বিশেষ জানে না, 
চন্দনকে শাস্তি মনে করে। 

৩-৪। বিরহানল মনে অনুভব করে, পরকে কহা 

যায় না। বাল! দিন দিন ক্ষীণ হইয়া ( কৃষ্ণপক্ষের ) 

চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। 
৫-৬। মাধব, রমণী মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ 

পর্যন্ত আমি আশায় বাচাইয়! বাখিয়াছি, ইহার পর 

তুমি জান। 
৭-৮। কোথাও কুন্ুম, কোথাও সৌরভ, 

কোথাও ( কোকিল প্রভৃতির ) রবে পূর্ণ। দারুণ 

ইন্দ্রিয় যেখানে নিষেধ কর সেখানে সেখানে ধাবিত 

হয়। 

৯-১৪। খাডুপতির রোষে মদন শরে তনু আচ্ছন্ন 

হইল, যদি আপনার বল্ল (আপনার ) আয়ত্ত হয় 

তবে পরের দোষ দিই । 
১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন তুমি যুবতী 

পুণযফলে সঙ্গ থাকে, যাহার কান্ত দিগন্তরে থাকিয়া 

করণ করে না, তাহার রূপেই বা কি আর গুণেই 

বাকি! 

৭৩৬৬ 

( দূতীর উক্তি) 

খনে সন্তীপ সীত জর জাড়। 

কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড় ॥ ২। 

উচিতও ভূষন মানএ ভার । 
দেহ রহল অছ সোভাসার ॥ ৪। 

এ হরি তোরিত করিঅ অবধারি । 

জে কিছু সমদলি দুন্দরি নারি ॥ ৬। 

বিগ্ভাপতি। 

বেদন মানএ চান্দন আগি । 

বাট হেরএ তুঅ অহনিসি জাগি ॥ ৮। 

জীনল বদল ইন্দু তেঁ তাব। 

কী দু হোইতি এহি পরথাব ॥ ১০। 

নব আখর গদ গদ সর রোএ। 

জে কিছু সুন্দরি সমদল গোএ ॥ ১২। 

কহএ ন পারিঅ তম্্র অবসাদ । 

দোসর! পদ অছ সকল সমাদ ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্কাপতি এহো রস ভান। 

অবুঝ ন বুঝএ বুঝএ মতিমান ॥ ১৬। 
রাজ। সিবসিংহ পরতখ দেও । 

লখিমা দেই পতি পুনমত সেও ॥ ১৮। 
তাললপত্রের পু খি। 

১। সীত-__শীত। জর-জর। জাড়--জার, 

দগ্ধ করে। 
২। উপচরব-_উপশম হইবে। 

১-২। ক্ষণে শীতে সন্তাপিত করিতেছে, (ক্ষণে) 

(বিরহ ) জর দাহ করিতেছে, কেমন করিয়! উপশম 

হইবে সন্দেহ ছাড়ে না (কোন উপায়ে উপশম হইবে 
নির্ণয় কর! যায় না)। 

৪। রহল অছ-_রহিয়াছে। 
৩-৪। উচিত (অতিরিক্ত নয়, যাহ সর্বদা ধারণ 

করা যায়) ভৃষণও ভার মানে, দেহ মাত্র শোভাসার 
রহিয়াছে। 

€। তোরিত--ত্বরিত। অবধারি-_-অবধারণ, 

নিশ্যয়। ৬। সমদলি--সম্বাদ দিল। 

৫-৬। হে হরি, শ্ুন্দরী বাল! বাহ! কিছু সম্বাদ 

দিল (পোঠাইল ), শীত্র অবধারণ কর। 

৭-৮। চক্গনে অগ্নি (তুল্য) বেদনা (বাতন!) 

অনুভব করে, অহর্নিশি জাগিয়া তোমার পথ দেখে। 

৯। তেই জন্ত। তাব-_তাপিত করে। 

১০। পরথাব--প্রস্তাব। 

৯-১০। চন্ত্রকে সুখ জয় করিয়াছিল সেই জন্য 



বিছ্যাপতি। 

তাপিত করিতেছে ( তাহার মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়া- 

ছিল সেই জগ্ত চন্দ্র প্রতিশোধের অবসর পাইয়া 

তাহাকে তাপিত করিতেছে ), এই প্রস্তাবে কি 

হইবে ( এই অবস্থায় পড়িয়া তাভার কি ভবে ) ) 

১১-১২। সুন্দরী রোদন করিয়! গদগদ স্বরে নব 

অক্ষরে গোঁপনে যাহা কিছু সম্বাদ দিল ( তোমাকে 

জানাইতেছি )। 

১৩-১৪। তাচার অবসাদ কহিতে পাবি না 

(বর্ণনা করিতে পারি না)। দ্বিতীয় পদে সকল 

সম্বাদ আছে (কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড়-_ইহাতে 

সকল সম্বাদ আছে, অর্থাৎ তুমি না গেলে আর কোন 

উপায়ে তাহার সন্তাপের পশম হুইবে ন! )। 

১৫-১৬। বিগ্যাপতি কহিতেছে, এই রসের আভাষ 

অবুঝ বুঝে না, মতিমান বুঝে । 

পরতখ--প্রত্যক্ষ । দেও _দেব, দেবতা। 

১৮। দেঁই--দেবী। পুনমত-_পুণ্যবান। 

১৭-১৮। রাজা শিবসিংহ প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি 

প্ুণাবান (ও ) লখিম! দেবীর পতি। 

১৭। 

৭৬৭ 

( দূতীর উক্তি) 
প্রথমহি রঙ্গ রভস উপজাএ। 

প্রেমক আকুর গেলাহে বটায় ॥ ২। 

সে আবে দিন দিন তরুনত ভাস। 

তা তরবর মনমথে লেল বাস ॥ &। 

মাধব কর্কে বিদরলি বর নারি। 

বড় পরিহর গুন দোস বিচারি ॥ ৬। 

' পিক পঞ্চম ডরে মদন তরাস। 

সর গদ গদদ ঘন তেজ নিসাস 17 ৮। 

নয়ন সরোজ ছুহু বহু নীর। 

কাজর পঘরি পঘরি পর চীর ॥ ১০। 

তেঁহি তিমিত ভেল উরজ ন্ুবেস। 

মগমদে পুজল কনক মহেস ॥ ১২। 

৪৫৯ 

স্থপুরুষ বাচা সুপ সিনেহ। 

কব ন বিচল পখানক রেহ ॥ ১৪ । 

ভনই বিষ্ভাপতি শুন বর নারি। 

ধরু মন ধীরজ মিলত মুরারি ॥ ১৬। 

তালপত্দের পু খি। 

১। রভস--রহস্ত। উপজায়--উৎপন্ন করিয়। । 

১-২। প্রথমেই রঙ্গ রহুস্ত উৎপন্ন করিয়! প্রেমের 

অস্কুর বাড়াইয়া গেলে। 
৩। আবে- এখন । তরুনত--তরুণ অবস্থা 

প্রাপ্ত । ভাস--আভাষ প্রাপ্ত হইল। ৪। ত্ী-_সেই। 

তরবর--তরুবর। 

৩-৪। সে এখন দিন দিন তরুণ হইল, সেই 

তরুবরে মন্মথ বাস লইল। 

৫। কর্কে-কেন। বিসরলি-_বিশ্বৃত হইলি। 

৫-৬। মাধব, সুন্দরী নারীকে বিশ্বৃত হুইলি কেন, 

মহত ব্যক্তি দোষ গুণ বিচার করিয়া পরিহার করে। 

৭-৮। পিকের পঞ্চম রবে মদন ত্রাস (পাইতেছে ), 
স্বর গদ গদ, ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । 

১০। পঘরি-_ধুউয়া, গলিয়!। পর--পড়িতেছে। 
৯-১০। ছুই নয়ন সরোজে অশ্রু বহিতেছে, 

কঙ্জল ধৌত হইয়া বস্ত্রে পড়িতেছে। 

১১। তেঁহি--তাহাতে । তিমিত- _কৃষ্ণবর্ধে 

রঞ্জিত। স্থবেস--সুন্দর। 

১১-১২। তাহাতে সুন্দর পয়োধর কুষ্ণবর্ণে রজিত 

হইল, ( যেন ) মুগমদে স্বণশিভ্ভু পূজা করিল। 

১৩। নুপুরুষ--উততম পুরুষ। বাচা-বচন। 

স্থপহ-_নরপ্রভ। 
১৪। কবহু--কখনও । বিচল-_বিচলিত। 

পথানক--পাষাণের । রেহ--_রেখা। 

১৩-১৪। উত্তম পুরুষের বচন এবং স্প্রভুর 
গেছ পাষাণে রেখার (ন্যায় ) কখন বিচলিত হয় না। 

১৫-১৬। বিদ্ভাপতি কহে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, মনে 

ধৈধ্য ধর, মুরারি মিলিবে। 



৪৬৩ 

এই পদের চারিটি পংক্তি কীর্তনানদ্দে আছে-_ 
লোচন যুগল বহয় ঘন নীর। 

কাঁজর পরি পথরি পড়,চীর ॥ 
তে তিমির ভেল উরজ সুবেশ। 

সগমদে পুজল কনক মহেশ ॥ 

গ৬৮ 

(ছ্ৃতীর উক্তি) 

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ । 

বিরহিণী রোদ্দিতি মস্দির মাঝ ॥ ২। 

অচেতন স্থন্দরী ন মিলয়ে দিঠি। 
কনক পুতলি ধৈসে অবনীয়ে লোঠি ॥ ৪। 

কে জানে কৈসন তোহারি পিরীতি । 

বাটুই দারূণ প্রেম বধই যুবতি ॥ ৬। 

কহ বিষ্ভাপতি শুনহ মুরারি । 

স্থপরুখ ন ছোড়ই রসবতী নারি ॥ ৮। 
১। পড়ল অকাজ--অকাঁজ হইল, কাজ ভাল 

হইল ন1। 

৪। অবনীয়ে লোঠি___ধৃলায় লুটাইতেছে। 
৬। দ্বাক্ণ প্রেম বাড়ে (ও) যুবতীকে বধ করে। 

শন 

( দ্ৃতীর উক্তি ) 

মাধব জানল ন জিউতি রাহী । 

জতব! জকর লেলে ছলি সুন্দরি 

সে সবে সোপলক তাহী ॥ ২। 

সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক 

হরিনকে লোচন লীল! । 

কেসপাস লএ চমরিকে সোপল 

পাঁএ মনোভব গীলা ॥ ৪। 

দ্রসন দসা দালিবকে সোপলক 

বন্ধু অধর রুচি দেলী। 

বিগ্ভাপতি। 

দেহদস! সউদামিনি সোপলক 

কাজর সনি সখি ভেলী ॥ ৬। 

ভঞ্জুহেরি তঙ্গ অনঙ্গ চাপ দি 

কোকিলকে দিহু বাণী। 

কেবল দেহ নেহ অছ লওলে 

এতবা অএলাছু জানী ॥ ৮। 

ভনই বিগ্ভাপতি স্থুন বর জউবতি 

চিতে জম ঝাঁখহ আনে। 

রাজ। সিবসিংহ রূপনরাঅন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ১০ । 
তালপত্রের পু-খি। 

২। জতবা--যত [কছু। জকর-_যাহার। লেলে 

ছলি--লইয়াছিল। সোপলক-_সঁপিল, ফারয়া দিল। 

তাহী--তাহাকে। 
১-২। মাধব, রাই আর বাচিৰে না। সুন্দরী 

যাহার যাহা লইয়াছিল তাহাকে তাহ! ফিরাইয়া 

দিয়াছে। 
৩-৪। কামবেদন! পাইয়া € বিরহব্যথিত হইয়। ) 

চাদের ছবির (ন্যায়) মুখ শশীকে ফিরাইয়া দিল, 

লোঁচন লীলা হরিণকে (ফিরাইয়' দিল ), কেশ- 

পাশ চমরকে প্রত্যর্পণ করিল। 

৫-৬। দাড়িত্বকে দশন বীজ, কোকিলকে কথা, 

বি্যুৎকে দেহদশ! ফিরাইয়া দিয়াছে, এ সকল আমি 

জানিয়৷ আসিয়াছি। 

৭-৮। রাত্রি জাগিয়া যাপন করে, আবার হরি 

হরি কহিয়া ধরণী ধরিয়া উঠে ( হূর্বলতাবশতঃ )) 

তোমার স্সেছে প্রাণ দিয়া (কাল) কাটাইতেছে, 

এই জন্তই ধনী রহিয়াছে (প্রাণ ধারণ করিয়া 

রহিয়াছে )। 

৯-১৯ | বিস্তাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেক্ঠ, 

মনে শোক করিও না । রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ 

লখিম! দেবীর বল্লভ । 



বিস্কাপতি। 

2৭৩ 

(দূতীর উক্তি) 

ছলিহু পুরুব ভোরে ন জাএব পিআ মোরে 

পাঁনিক স্থৃতা ধনি কলহুই। 

ক্ষনে একে জাগলি রোঅএ লাগলি 

পিআ৷ গেল নিজ কর মুদরী দই ॥ ২। 

দিনে দিনে তনু সেখ দিবস বরিস লেখ 

স্থন কাহ্ন তোহ বিন জৈসনি রমনী ॥ ৩। 

পরক বেদন দুখ ন বুঝএ মুরুখ 

পুরুষ নিরাপন চপল মতী। 

রভস পড়লি বোল সত কএ তহ্কি লেল 

কি করতি অনাইতি পড়লি জুবতি ॥?। 
নেপালের পুৃথি। 

১। পানিক স্ুতা--জল কন্া, লক্ষ্মী 

২। মুদরী- অন্ুরী। 

১-২। (রাধার ) পূর্বে ভ্রম ছিল যে লক্ষ্মীর 
সাহত তাহার কলহু হইলেও প্রিয়তম (মাধব) চলিয়! 

যাইবে না। রাত্রে জাগিয়! কাদিতে লাগিল, প্ররিয়- 

তম নিজের হস্তের অঙ্গুরী দিয়! চলিয়! গিয়াছে। 

৩। কানাই, তোমার বিরহে দিন বর্ষ গণনা 

করিয়! দিনে দিনে রমনীর তনু শেষ হইল। 

৪-৫। মূর্খ পরের বেদন। বুঝে না, পুরুষ চপল- 

মতি ও আপনার হুয় না। আনন্দের সময় যুবতী 

অনায়ত্ত হুইয়। সত্য করিল (যুবতী তোমার অধীন 
হইল কিন্তু ভূমি তাহার বশীভূত হইলে না।) 

৭৭১ 

(দৃতীর উক্তি) 

কত কত ভমি পুরুস দেখল 

কত কলাবতি নারি । 

জিব সঞ্চো পেখ পলকে উপজই 

সবে সে বুঝ বিচারি ॥ ২। 

৪8৬১ 

তকরি জাস! দেখি দেখি তবে 

মোহি ন রহ গেঁজান। 

জাহি বধতব সে জেহেন কর 

তোহ চাহি নহি আন ॥ ৪। 

মাধব কহঞ্ঞে৷ তোহি বুঝাই । 

সে আবে মরন সরন জানলি 

তোহর বিরহ পাই ॥ ৬। 

ধরনি সয়ন মুদল নয়ন 
নলিন মলিন সমে। 

কতে জতনে বোলিকহু ধনি তোরি 

বইসাউলি হমে ॥ ৮। 

তৈমও জদি পুছলে ন বাজলি 
বচন ন সন আধে। 

স্থমরি সে সখি তোহ মোহ গেলি 

বিধি বসে ভেলি বাধে ॥ ১০। 

পীরিতি গুন বিপরীত হোএ সাএ 

বিসরি ন কর নাহ। 

দিবস দোসে সে কী নহি সম্ভব 

পেম পরানন্ছ চাহ ॥ ১২। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থুন তঞ্চে জুবতি 
রস নহি অবসান । 

রাজ। সিরি সিবসিংহ জিবও 

লখিম! দেবি রমান ॥ ১৪। 
তালপত্রের পু খি। 

১-২। ভ্রমণ করিয়া কত পুরুষ কত কলাবতী 

নারী দেখিলাম। প্রাণ হইতে প্রেম পলকে উৎপর 

হয় তাহ! সকলে বিচার করিয়! বুঝে । 

৩। আসা- আন্ত, মুখ। 

৪। বধতব- বধ করিবে । 

৩-৪। তাহার মুখ দেখিয়া দেখিয়া আমার জ্ঞান 

থাকে না, যাহাঁকে বধ করিবে সে যেন্নপ করুক, 

তুমি ছাড়া ( তাহার ) অন্ত কেহ নাই। 



৪৬২ 

৫-৬। মাধব, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, সে 

তোমার বিরহ পাইয়া এখন মরণ শরণ জানিয়াছে। 

৭-৮। ধরণীতে শয়ন, মুদ্রিত নয়ন, মলিন নলিনী 

তুল্য। কত বদ্ধ পূর্বক বলিয়া তোর ধনীকে 

বসাইলাম। 

৯-১০। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না, 

অর্ধেক কথাও শুনে না, তোকে ম্মরণ করিয়া সখী 

মোহ প্রাপ্ত হইল, বিধিবশে বাধা পাইল ( ছুঃখ 

পাইল )। 

১১-১২। সথীর (পক্ষে ) প্রীতির গুণে বিপরীত 

হয় ( গ্রীতিতে হয়ত তাহার প্রাণ যায় ), হে নাথ, 

তাহাকে বিশ্বত হুইও না। সময়ের দোষে কি না 

সম্ভব, প্রেম প্রাণের অপেক্ষা ( বড় )। 

১৩-১৪ 1 বিস্তাপতি কহিতেছে, গুন তুমি যুবতী, 
রস অবসান হয় নাই। লখিম! দেবীর বল্পভ রাজা 

প্রীশিবসিংহ জীবিত হউন । 

৭৭২ 

( দৃতীর উক্তি) 

মোরি অবিনএ জত পরলি খেঞ্োব তত 

চিতে ম্ুমরবি মোরি নামে । 

মোছি সনি অভাগনি দোসরি জন্গু হোঅ 

তহ্নি সন পছ মিল কামে ॥ ২। 

মাধব মোরি সখি সমন্দল সেবা । 

জুবতি সহস সঙ্গে সুখ বিলসব রঙে 

হুম জল আজুরি দেবা ॥ ৪। 

পুরব পেম জত নিতে ন্থমরব তত 
স্থমর জত ন হোঅ সেখে। 

রহএ সরির জঞ্চে। কীন ভূঁজিজ তে 

মিলএ রমনি সত সংখে ॥ ৬। 

পেজসি সমাদ স্থনিএ হরি বিসময় 

করু পাএ ততছ্ছি বেরা । 

বিদ্যাপতি । 

কবি ভনে বিষ্ভাপতি রাজ! রূপনরাএন 

লখিম! দেবি স্থসেরা ॥ ৮। 
নেপালের পু'খি। 

১। খেঞ্োব" গ্ষমা করিবে। 

১-২। আমার যত অবিনয় (অপরাধ ) হইল 

সকল ক্ষমা করিবে, চিত্তে আমার নাম প্ররণ করিবে। 

আমার মত দ্বিতীয়া অভাগিনী যেন ন! হয়, তাহার 

মত প্রভু কামনা করিলে মিলে । 

৩। সমন্ধল-_-নিবেদন করিল। 

৪। আজ্তুরি--অঞ্জলি। 

৩-৪। মাধব, আমার সখি সেবা নিবেদন করিল 

( পুর্বোক্ত কথা রাধ! দৃতীকে দিয়! মাধবকে বলিয়া 

পাঠাইয়াছেন। পরের কথাও রাধার )। সহত্র 

যুবতীর সঙ্গে সুখে রঙ্গে বিলাস করিবে, আমাকে 

জলাঞ্জলি দিবে। 

৫। নিতে-্-নিত্যা। সেখে--শেষ। 

৫-৬। পূর্ব্ব প্রেম নিত্য ম্মরণ করিবে, যত স্মরণ 

করিবে শেষ হুইবে না। যদি শরীর থাকে, কি না 

ভোগ করে, রমণী শত সংখ্যা মিলিবে। 

৭। পাঁএ__উপায়। 

৮। স্থুসেরা স্ুশরণ | 

৭-৮। প্রেয়সীর সম্বাদ শুনিয়া হরি বিস্মিত 

হইলেন, তখনি  ফিরিবার ) উপায় করিলেন। 

বিস্তাপতি কবি কহে, রাজ! রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর 

সুশরণ। 

৭৭৩ 

(দৃতীর উক্তি) 

ঘটক বিহি বিধাতা! জানি। 

কাচে কঞ্চনে ছাউলি আনি ॥ ২। 

কুচ সিরিফল সঞ্চ! পুরি । 

কুঁদি বইসাওল কনক কটোরি ॥ ৪। 



বিদ্যাপতি। 

রূপ কি কহুব মঞ্জে বিসেখি। 

গএ নিরূপিঅ ঝটিত দেখি ॥ ৬। 

নয়ন নলিন সম বিকাস। 

চান্দহছ তেজল বিরছ ভাস ॥ ৮। 

দিনে রজনী হেরএ বাট। 

জনি হরিনী বিছুরল ঠাট ॥ ১০। 
নেপালের পুথি! 

১। ঘটক--ঘটের। বিহি-_বিধি, প্রণালী । 

২। ছাউলী-_সাজাইল, ঢাকা দিল। 

১-২। ঘট নির্মাণের বিধি জানিয়া বিধাতা কাচ 

ও কাঞ্চন আনিয়া! সাজাইল। 

৩। সঞ্চা_-ছীচ। 

৩-৪। কুচ শ্রীফলের ছাঁচ পুরিয়া (ঢালিয়া ) 

কনকের বাটা কুঁদিয়া বসাইল। 

৫-৬1। আমি বিশেষ করিয়া কি কহিব, তুমি শীগ্ব 

গিয়৷ দেখিয়া নিরূপণ কর। 

৭-৮। বিকসিত নলিনের স্তায় নয়ন (যেন) 

চন্ত্রাোলোকে বিরহয্নান হইয়াছে। 
৯-১৯। দিবানিশি তোমার পথ দেখিতেছে, যেন 

হরিণী য্থত্রষ্ট হইয়াছে । 

৭৭8 

(দূতীর উক্তি) 

স্থন স্থন মাধব কর অবধান। 

তো বিন্ু দিবস রজনি নাহি জান ॥ ২। 

জতন্ কলানিধি সপুরন ভেল। 

ততন্ছু কলাবতি ছিন ভই গেল ॥ ৪। 

নিল নলিনি লএ জব কর বায়। 

হৃদয়ে রহ ভয় উড়ি জন যায় ।৬। 
কীর্তনানদ। 

৩-৪। যেমন যেষন চক্র পুর্ণ হতে লাগিল, 

ততই কলাবতী ক্ষীণ হইয়া গেল। 

৪৬৩ 

৫-৬। পন্ম পত্র লইয়া যখন বাতাস করি, হৃদয়ে 

ভয় হয় (রাধার ক্ষীগ দেহ ) উড়িয়া ন| যায়। 

ণণ€ 

(দূতীর উক্তি) 

স্বজন বচন হে জতনে পরিপালএ . 

কুলমতি রাখএ গারি । 

সে পন বরিসে বিদেস গমাওত 

কী হোইতি বর নারি ॥ ২। 
কহ্ছাই পুনু পুনু স্থুব্দনি সমাদ পঠাওল 

অবধি সমাপলি আএ ॥ ৩। 

সাহর মুকুলিত করএ কোলাহল পিক 

ভমর করএ মধুপান। 

মধুজামিনি হে কইসে কএ গমাউতি 
তোহ বিন তেজতি পরান ॥ ৫। 

কুচ রুচি দুরে গেল দেহ অতি খিন ভেল 

নয়নে গরএ জলধার। 

বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি 

আস ধরএ কড়হার ॥ ৭। 

নেপালের পু'খি। 

১-২। স্বজন ( আপনার ) কথা যতবে পরিপালন 

করে, কুলব্তীকে গালি ( অপবশ) হইতে রক্ষা 
করে। প্রভু যদি (সমস্ত) বর্ষ বিদেশে যাপন 
করিবে ( তাচা হইলে ) শ্রেষ্ঠ নারীর কি হইবে? 

৩। কানাই, স্বদনী বার বার সম্বাদ পাঠাইল, 
অবধি সমাপন হুইল। 

৪-৫। সহ্কার মুকুলিত, পিক কোলাহল 
করিতেছে, ভ্রমর মধুপান করিতেছে । মধুষামিনী 
কেমন করিয়! যাঁপন করিবে, তোমার বিহনে প্রাণ- 
ত্যাগ করিবে। 

৭। নাব-নৌক1। কড়ছার--নৌকার হাল। 
৬-৭। কুচের রুচি দুরে গিয়াছে, দেহ অতি ক্ষীণ 



৪৬৪ বিদ্ভাপতি। 

হইয়াছে, নয়নে জলধারা বহিতেছে। বিরহ পয়োধি, 

তাহাতে কাম নৌকা, আশ কর্ণধার । 

৭৭৬ 

( দৃতীর উক্তি) 
কি কহুব মাধব বেদন কাতর । 

জন্থ করুন! সনি ন কীদয় নাগর ॥ ২। 

জখন স্ুনল সখি হিমকর নাম-। 
তৈখনে মুরছি পড়ল সোই ঠাম ॥ ৪। 

কালি পুনিম শশি কইসে জিউ ধরতি। 

চান্দ ছটা ধনি টুটহি পড়তি ॥ ৬। 
সজল নলিনি দল সেজ বিছাওল। 

সব সখি আনি তাহি স্থতাওল ॥ ৮। 

জনুখন চন্দন সীতল নীরে। 

তেঁ কি তাপ জুড়াওত সরীরে ॥ ১০। 
কার্তনানন্দ। 

৭৭৭ 

(দৃতীর উক্তি) 

অহ কহ, তু গুনবান। 

হমর বচন কর অবধান ॥ ২। 

ধতুরক ফুলে জব মধুকর কেলি। 

মালতি নাম দৈব দুর গেলি ॥ ৪। 
জহা তই! জলধর পিয়ব চকোর । 

সহজহি হিমকর আদর থোর ॥ ৬। 

কাক সবদ জব গরুজ সোহাগ । 

দুরে রহ কোকিল পঞ্চম রাগ ॥ ৮। 
ভনই বিষ্ক্যাপতি স্থুন বরনারি। 

সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥ ১০। 

কীর্তনানন্দ। 

৩-৪। হদি ভ্রমর ধুতৃরা ফুলে অন্ুয়্ত হয় ( তাহা 

হইলে ) মালতীর নাম দুরে গেল। 

৭৭৮ 

(দৃতীর উক্তি) 
গমন অবধি তুয় ন ভেল বিশেখ। 

ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ ॥ ২। 

তাহি মেটি কোহো উ ন শুনাবে। 
বদন সিঁচই কেহো৷ জল লয় ধাবে ॥ ৪। 

- কি হোইতি মাধব কঙলমুখী ৷ 

যতনে জীয়াওল সকল সখী ॥ ৬। 

কান্ুকা নলিনী দল কানুক চন্দন! । 

কেও কহে আওল নন্দনন্দন! ॥ ৮। 

শীতল পনারা হৃদয় ধরু কোয়। 

চান কিরণে কেও করে ধরু গোয় ॥ ১০। 

কেনু মলয়ানিল বারই চীরে। 

কেহ করয় নব কিশলয় দূরে ॥ ১২। 

মধুকর ধুনি শুনি কেও মুন কানে । 

করতল তাল কোকিল খেদ আনে ॥ ১৪। 

কন্ত দিগন্তহি কেহে! কেহো যায়। 

কেহো কেছে! হবি তুয় গুণ পরথায় ॥১৬। 

অবুঝ সখি জন ন জানথি আধি। 

আন ওষধ কর আন উপাধি ॥ ১৮। 

১-২। তোর গমন অবধি (যে দিন তুই চলিয়।: 

আসিলি সেই দিন হইতে ) (রাধার যন্ত্রণার ) বিশেষ 

হয় নাই, দিনের রেখা লিখিয়া লিখিয়া ভিত্তি ভরিয়া 

গেল। 

৩। উ-_উহ্নাকে। 

৩-৪। তাহা মুছাইয়! কেছ উহাকে (রাধাকে ) 

গুনায় না, কেহ ( কোন সথী ) মুখে সিঞ্চন করিবার 

জন্ত জল লইয়া ধাবিত হয়। 

৫-৬। হে মাধব, কমলমুখীর কি হইবে? সকল 

সথী বর করিয়! ধাচাইয়াছে। 

৭-৮। কাহারও (হাতে ) নলিনী পত্র, কাহারও 

চন্দন ; কেহ বলে নঙাননান আসিল। 



বিদ্ভাপতি। 

৯। পনারী-_মৃণাল। 

৯-১০ | কেছ শীতল মৃণাল (রাধার ) বক্ষে ধরে, 

কেহ চন্ত্রকিরণ হাতে ধরিয়া লুকাইয়া রাখে (চন্্- 

কিরণে বিরহ্ব্যাধি বাড়ে )। 

১১-১২। কেহ বস্ত্র দ্বারা মলয় পবন নিবারণ 

করে, কেহ নব কিশলয় দুরে ফেলিয়া দেয়। 

১৩। ধুনি-ধ্বনি। মুন-_মুরদিত করে। 

১৪। আনে--অপরে। 

১৩-১৪ | ভ্রমরের ধ্বনি গুনিয়া কেহ (রাধার ) 

কর্ময়োধ করে, কেহ করতালি দিয় কোকিল 

খেদাইয়! দেয়। 
১৫। দিগন্তহি_-দুরে। 

১৬। পরথায়-_- প্রথিত করে। 

১৫-১৬। কেহ কেহ দূরে দূরে কান্তের (তোর ) 

অন্বেষণ করে, হে হরি, কেহ কেহ তোর গুণ প্রথিত 

করে। 

১৮। উপাধি-_রোগের লক্ষণ। 

১৭ ১৮। অবুঝ সথখীরা পীড়া জানে না, রোগের 

লক্ষণ এক রকম, ওষধ করে আর এক রকম। পদ্- 

কল্পতরুতে ও পদামৃত সমুদ্রে এই পদ নিম্নোদ্ধত 

আকারে আছে-_ 

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ। 
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ ॥ 

তাহি মেটি কেছে! উন গুনায়। 
বন সেঁচই কেহো! জল লেইধায় ॥ 
কি করব মাধব কগুল মুখি। 

বতনে জিয়াওল সকল সখি ॥ 

কাক নলিনী কাহুক চন্দনা । 

কেছে! কহে আওল ননদক নন্দন ॥ 

সরস মৃণাল হৃদয়ে ধরে কোই। 

চান্স কিরণে কেহো৷ রাখএ গোই ॥ 

কেহ মলয়ানিল বারই চীরে। 

কে করই নৰ কিশলয় দুরে ॥ 

৪৬৫ 

মধুকর ধনি শুনি কেহে! মুদে কান। 
করতল তালে কেছে! কুকিল খেদান ॥ 

কাগন্ত দিখহি কোন কোন যায়। 

কেছো৷ কেছো৷ হুরি তুয়! গুণ পরবায় ॥ 

বীর নারায়ণ ভূপতি ভাগ। 
বিজয় নারায়ণ ইহ রস গান ॥ 

মৈথিল পুঁথিতে এইরূপ ।-_ 

গমন দিবস সেঁ। তিথি লিখি লীথি। . 

পরতহ ভীতি ভরিয়ে গেলি রেখী ॥ 

সে হে রে মিটিএ মিটি উন পুরাবে। 
বদন সিঁচএ লাগি জল লয় ধাবে॥ 

কান্কা! নলিনি দল কাহুক! চাননে। 

কেও বোল আয়ল নন্দনন্দনে ॥ 

মধুকর ধুনি স্গুনি কেও মুন কানে। 

করতল তাল কোকিল খেদ জানে ॥ 

কি হোইতি 'অগে সথি কমল মুখী। 

জতনই জিয়াবহ সব সথী॥ 

অবুঝ সী জন ন বুঝথ আধী। 
আন ওঁষধ কর আন উপাধী ॥ 

সিতল পনারী হৃদয় ধরু থোয়। 

চান করণে কেও করে ধরু গোয় ॥ 

মৈথিল পদে ভণিতা নাই, পদকল্পতরুর ভণিতা 
বিরুত। 

মৈথিল পদে এক সী অপর সর্থীর নিকটে 

রাখার অবস্থা বর্ণন করিতেছে, পদ্কল্পতরুর পাঠে 

দ্ুতী মাধবের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা! করিতেছে। 
মোন্ট্রের উপর পদ্নকল্পতরুর পাঠ উত্তম। 

মুন 

(দৃতীর উক্তি ) 
কিসলয় সয়নে আগি কএ মানএ 

সখিগণ ন পার বুঝায়। 

মনিময় মুকুরে দেখি পুনু মুখ 
চান্স ভরমে মুর্ছায় ॥ ২। 



৪৬৬ 

মাধব কহলম তোহর দোহাই । 

জইসন রাহি আভু হম পেখল 

কহইতে কে পতিআই ॥ 81 

বিগলিত কেশ সাস বহু খরতর 

নহি রহ নীবি নিবন্ধ । 

কম্ধু কন্দর ধরএ ন পারই 

টুটল পঞ্জর বন্ধ ॥ ৬। 

নব কিশলয় চন্দনে সোয়াওল 

অধিক জর জনি আগি। 

কি ঘর বাহর পড়য় নিরন্তর 

অহনিসি পেখয় জাগি ॥ ৮। 

ভনই বিষ্াপতি স্নহ শিরোমণি 

তোরিত মিলহ ধনি পাস। 

সকল সখিগণ হেরত বিয়োগিনি 

দসমি দসা পরকাস ॥ ১০ । 
কীর্তনানন্দ। 

৬। কন্ু( কণ্ঠের) কন্দর এরূপ হুইয়াছে যে 
মন্তকের ভার ধারণ করিতে পারে না । 

৭৮৩ 

( দৃতীর উক্তি ) 

করহি মিলল রহ মুখ নহি স্থন্দর 

জানি খিন দিবসক চন্দ। ৷ 

প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরয় নির 

কমল গরএ মকরন্দা ॥ ২। 

হে মাধব তুঅ গুনে ঝামরি রামা। * 

দিনে দিনে খিন তনু পিড়এ কুস্থমধনু 
হরি হরি লে পএ নাম! ॥ ৪1 

নিন্দয় চন্দন পরিহুর ভূষন 
টাদ মানএ জনি আগী। 

দসমি দস! আবে তে ধনি পাওল 

বধক হোএবহ তোহে ভাগী ॥ ৬। 

বিগ্যাপতি । 

অবসর বহলা কি নেহ বঢ়াওব 

বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপ নরাঅন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। 

তালপত্জের পুধি। 

১-২। (সর্ধদা) করতললগ্র মুখের সৌন্দধ্য 
নাই, যেন দিবাভাগে ক্ষীণ চন্ত্র। প্রকৃতি স্থির নাই, 
নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন ) কমল হইতে মধু 
ক্ষরিতেছে। 

৩-৪। হে মাধব, তোমার গুণে সুন্দরী মলিন 

(হইয়াছে ), দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, মদন পীড়ন 

করিতেছে, হরি হরি নাম লইতেছে | 

৫-৬। চন্দনের নিম্দ! করে, ভূষণ পরিহার করে, 

চন্ত্রকে যেন অগ্নি মনে করে। এখন ধনী দশমী 

দশা প্রাপ্ত হইল, তুমি বধের ভাগী হইবে । 

৭-৮1 বিস্তাপতি কবি কহিতেছে, অবসর অতীত 

হইলে ন্নেছ বাড়াইয়া কি হইবে? রাজা শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর বল্লভ । 

৭৮১ 

(%তীর উক্তি) 

কত নলিনী দল সেজ সোআউবি 

কত দেব মলতজ পঙ্কা। 

জলজ দল ন কত দেহ দেআওব 

তথুস্ছ হুতাসন শঙ্কা ॥ ২। 

কহ কইসে রাখবি তরুণী তরুণ 

মদন পরতাপে ॥ ৩। 

চিস্তাঞ্জে করতল লীন বদন 

তন্থু দেখি উপজু মোহি ভানে। 

দর লোভে বিহি অপুরুব জনি সিরিজল 

চান্দ কমল সন্ধানে ॥ ৫। 



বিদ্ভাপতি। * 

দারুন পচসর মুরুছি ধরনি পল 

স্থমরি স্ুমরি তুঅ নেহে। 

তোহেঁ পুরুযোতম ত্রিভূবন সুন্দর 

অপদ ন অপজপ লেহে॥ 

তালপত্রের পু-খি। 

১-২। পগ্মপত্রে কতবার শয়ন করাইব, ( মঙ্গে ) 

কত চন্দন দিব, কত পন্মপত্র অঙ্গে দিব ( বুলাঈব ), 

তাহাতে হুতাশনের আশঙ্কা হয় ( অগ্নি তুল্য মনে 

করে)। 

৩। তরুণ (বলবান) মদনের প্রতাপ হইতে 

তরুণীকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? 

৪-৫ | চিস্তাতে করতললগ্র বদন, তাহা দেখিয়া 

আমার মনে হয়, যেন ভয়ে (দর ) ও লোভে বিধাতা 

চন্দ ও কমলের অপূর্ব্ব সংযোগ স্বজন করিল। 

৬-৭। দারুণ মদনের ( পীড়নে ) তোমার স্নেহ 

স্ররণ করিয়া মুচ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়ে। তুমি 

পুরুযোত্তম, ত্রিভৃবনে সুন্দর, আর অপথে অপযশ 

লইও ন!' 

৭৮২ 

(দূতীর উক্তি ) 

বিধি বসে তুঅ সঙ্গম তেজল 

দরসন ভেল সাধ। 

সময় বসে মধু ন মিলএ 
সৌরভ কে কর বাধ ॥ ২। 

মাধব কঠিন তোহর নেহ। 

তুঅ বিরহ বেজাধি মুরছলি 

জীবন তাস সন্দেহ ॥ ৪। 

জগত নাগরি কত ন আগরি 

তথুন্ু গুপুত পেম। 

সে রস রভস পুনু পাবিঅ 

দেলছ পহুস ছেম ॥ ৬। 

নেপালের পুখি। 

৪৬৭ 

১-২। বিধিবশে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিল, 

দর্শনের সাধ রহিল। সময় গুণে মধু মেলে না, 
সৌরভে কে বাধা দিবে? ( মধু সকলে না পাইতে 
পারে কিন্ত সৌরভ সকলেই উপভোগ করে )। 

৩-৪। মাধব, তোমার স্নেহ কঠিন, তোমার বিরহ- 

ব্যাধিতে মুচ্ছিত হইয়াছে, তাহার জীবন সন্দেছ। 

জগতে কত অগ্রগণ্য নাগরী এবং গণ্ত 

প্রেম আছে, ( কিন্তু ) সহ শ্বর্ণ দিলেও কিসে রস 

রহন্ত পাইবে? 

৫-৬। 

৭৮ 

( দৃতীর উক্তি? 

ওজে অভাগলি দেহরি লাগলি 

পথ নিহারএ তোর । 

নিচল লোচন স্থন ন বচন 

ঢরি ঢরি খস নোর ॥ ২। 

মাধব কাঞ্ি বিসরলি বাল!। 

ও নবি নাগরি গুনক আগরি 

ভেলি নিমালক মালা ॥ ৪। 

রুখলি ভূখলি দুখলি দেখলি 
দেখলি সখি সমের্তে। 

ফুজলি কাবরি ন বাধ সামরি 

স্থন্দরি অবথ এতে ॥ ৬। 

তোহে বিসরলি অদদিগ পড়লি 

দুবর ঝামর দেহ । 

জনি সোনারে কমি কসউটা 

তেজল কনক রেহ ॥ ৮। 

দিনে সাত পাঁচে অসন দিত 

সে আবে নীর ন গীব। 
অধর অমিঅ গএ পিআবহু 

তঙ জঙড জীব তঞ্চো জীব ॥ ১০ । 



৪৬৮ 

উসসি উসসি পর খসি খসি 

আলি নিহারএ ধাঞএ । 

জাহি বেআধি পরাধিন ওঁখধ 

তাছেরি কওন উপাএ ॥ ১২। 

মাধব তোরি পারল আগি। 

তোরিত ভএকছ মিঝাবহু 

বধও জাএত লাগি ॥ ১৪। 

ভনে পঞ্চানন ওঁখদ 'আনন 

বিরহ মন্দ ব্যাধি। 

জতছি পাউডি হরি দরসন " 

ততহি তেজতি আধি ॥ ১৬। 

তালপত্রের পুখি। 

১-২। ওই অভাগিনী দ্বারে দাড়াইয়! তোমার 

পথ দেখে; লোচন নিশ্চল, কথা গুনে না, নিরস্তর 

অশ্রু বহিতেছে। 
৩-৪। মাধব, কেন বালাকে বিশ্বত হইলে ? ওই 

নব নাগরী গুণে অগ্রগণ্যা, নিশ্মীল্য মাল! হুইল। 
৫-৬। রুক্ষ, ক্ষুধিতা, দুঃখিনীকে সখীদিগের সঙ্গে 

দেখিলাম। মুক্ত কবরী সামলাইয়া বাধে না, সুদারী 
এরূপ জবশ। 

৭-৮। তুমি ভুলিয়া! গেলে, ( সে ) অপথে পড়িল, 
পনেহ ছুর্বল, মলিন। যেন স্র্ণকার কঠি পাথরে 

কষিয়। শ্বর্ণের রেখা রাখিল। 

৯-১০। দিনে পাঁচ সাতবার অশন দিতাম, সে 
এখন জল ( পর্য্স্ত ) পান করে না। গিয়া অধর 

অমৃত পাঁন করাও, তবে যদি বাচে। 

১১। উসসি-_উষসি, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া । 

এই শব পদকল্পতরুতে “তুষসি” এবং পদামূত সমুত্রে 
'ওপলী, হইয়াছে । অথচ পদকল্পতরূতেই এই শষ্ষের 

অবিষ্কৃত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া বায়। 

উসি উষসি খসি পড়, লোর। 
গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর ॥ 

১১-১২। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়! করিয। পড়িয়া! 

বিদ্কাপাতি। ? 

বায়, সথী দৌড়িয়া গিয়া দেখে । যাহার ব্যাধির ষধ 

পরের অধীন তাহার কি উপায়? 
১৩-১৪ | মাধব, তোমারই প্রঙ্জলিত অগ্নি! 

শীত গিয়া নির্বাণ কর (নিলে) হত্যা লাগিবে 
(বধের ভাগী হইবে )। 

১৫-১৬। পঞ্চানন ( বিস্তাপতি ) কহিতেছে, মন্দ 

বিরহ ব্যাধির মুখ ওঁধধ। যখন হরির দর্শন পাইবে 
তখন আধিমুক্ত হুইবে। 

এই পদ বঙ্গদেশে অনেক বিকৃত হইয়াছে । 

৭৮৪ 

(দুতীর উক্তি ) 

সরদক সসধর মুখরুচি সৌপলক 

হরিন কে লোচন লীলা। 

কেসপাস লএ চমরিকে সৌপলক 

পাএ মনোভব পীলা ॥ ২। 

মাধব জানল ন জিউতি রাহী | 

জতব! জকর লে লে ছলি সুন্দরি 

সে সবে সৌপলক তাহী ॥ ৪। 
দসন দস দালিবকে সৌপলক 

বন্ধু অধর রুচি দেলী। 

দেহ দস সউদামিনি সৌপলক 

কাজর সনি সখি ভেলী ॥ ৬। 

ভঞ্জহেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিছ 

কোকিল কে দি বানী। 

কেবল দেহ অছ লওলে 

এতবা অএলাছু জানী ॥ ৮। 

ভনই বিস্ভাপতি স্থন বর জউবতি 

চিতে জন ঝাখছ আনে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরাজন 

লখিম। দেবি রমানে ॥ ১০। 
ভালগপহের গু খি। 



বিদ্ভাপতি। 

২। দীলা_গঁড়া | 

১-২। শরতের শশধরকে মুখরুচি, হরিণকে 

লোচন লীলা সমর্পণ করিল। মদনপীড়া পাইয়া 

চমরীকে কেশপাশ সমর্পণ করিল। 

৩-৪। মাধব, জানিলাম রাই বাঁচিবে না । ন্ন্দরী 

যাহার যাহা! লঈয়াছিল, তাহা তাাকে সমর্পণ করিল। 

৫-৬। দশন দশা দাড়িম্বকে সমর্পণ করিল, 

অধররুচি বাদ্ধুলীকে দিল। দেহদশ! সৌদামিনীকে 

সমর্পণ করিল, স্থী কজ্জল তুল্য হল । 

৭-৮। ক্রুর ভঙ্গ মদনের ধন্গুকে দিল, কোকিলকে 

বাণী দিল। দেহ কেবল স্সেহে লইয়া আছে, ইহা 

জানিয়৷ আসিয়াছি । 

৯-১৪ | বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশরেষ্ঠ, 

মনে শোক করিও না। রাজ' শিবসিংত রূপনারায়ণ 

লখিমা দেবীর বল্পভ। 

৭৮৫ 

( দুতীর উক্তি ) 

মাধব ন যাই পেখহ বালা । 

আজি কালি পরাণ তেজব 

কত সহ বিরহুক জ্বালা ॥ ২। 

শীতল সলিল কমল দল শেজ 

লেপ চন্দন পঞ্কা। 

সে সব যতনহি আনল ভেল 

দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা ॥ ৪। 

শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি 

খেপয় নিশি নিশি জাগি । 

চমকি ধনী বোলত শিব শিব 
জগত ভরল তন্থ আগি ॥ ৬। 

কাছে উপচার বুঝয় ন পারই 

কবি বিষ্তাপতি ভানে। 

কেবল দশমী দশা বিধি দিরজিল 

অবন্থ' করছ অবধানে ॥ ৮। 

৪৬৯ 

১। মাধব, গিয়া বালাকে দেখ না! 

৪। স্রস মন্থণমপি মলয়ভপন্কং ৷ 

পশ্ঠাতি বিষমিব বঙুষি সশক্কং ॥ 

জয়দেব । 

৬। ধনী চমকিয়া শিব শিব বলে, জগত তাহার 

অগ্িতে পূর্ণ হইয়াছে, মদনানল (বিরহানল) 

নিবারণ করিবার আশায় মদনত্রাস শিবকে স্মরণ 

করিতেছে। 

গ৮৬ 

(দৃতীর উক্তি) 
মাধব কত পরবোধব রাধা । 

হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি 

অব জীউ করব সমাধা ॥ ২। 

ধরণী ধরিয় ধনি যতনহি বৈসত 
পুনহি উঠএ নহি পারা। 

সহজহি বিরহিনি জগ মাহা তাপিনি 

বৈরি মদন শরধারা ॥ ৪। 
অরুণ নয়ন নোরে তীতল কলেবর 

বিলুলিত দীঘল কেশা। 

মন্দির বাহির করইতে সংশয় 

সহচরী গণতহি শেষ! ॥ ৬। 

আনি নলিনি কেও রমনি স্তৃতাওলি 

কেও দেই মুখ পর নীরে। 

নিসবদ পেখি কেও সাঁস নিহারয় 

কেও দেই মন্দ সমীরে ॥ ৮। 

কি কহুব খেদ ভেদ জনি অস্তর 

ঘন ঘন উতপত শ্বাস। 

ভনই বিদ্তাপতি সেছো৷ কলাবতি 

জীবন বন্ধন জাশ পাশ ॥ ১৪। 
২। বেরি বেরি--বার বার। জীউ--প্রাগ। 

সমাধা--শেষ। অব জীউ করব সমাধা-_ এখন 
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(এই বার) প্রাথ সমাপন (ত্যাগ ) করিবে। 

পাঠাস্তর--নিন্দহ ভেল কত সাধ! । 

৩। বতনহি--কষ্টে, ক্রেশ করিয়।। বৈসত-_ 

বসে। পুনহি-আবার, কিন্ত। উঠএ নহি 

পারা _উঠিতে পারে না। 

৪। মাহা_মধ্যে। সহজেই ( একে ) বিরহিণী, 

জগতের মধ্যে ঢঃখিনা ( তাপিনী ) (এমন আর 

নাই ), (তাহার উপর ) মদনের শরধারা (যন্ত্রণা )। 

পাঠাস্তর_-সহজহি কামিনি জগ মন মোহিনি তাহে 

বৈরি ভেল চান্দ তার! । 

৫। বিলুলিত- আলুলায়িত। দীঘল- দীর্ঘ 

পাঠাস্তর_--অবিরত লোচনে গরয় জল ধারা ফুয়ল 

দীঘল কেশা। 

৬। গৃহের বাহিরে (যাতায়াত ) করাও সংশয় 

(অসাধ্য হইয়া উঠিগ্বাছে ), সহচরীরা শেষ গণন। 

করিতেছে (মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতেছে )। 

পাঠান্তর--ঘর সঞ্জে বাহর বাহুর সঞ্জে মন্দির 

ভম্তহি উনমত বেশা। 

৭-৮। ুতাওলি--শয়ন করাইল। মন্দ 

সমীরে-_মৃছু বাতাস। 

৯-১০ 1 থেদ (তাহার খেদের কথা ) কি কহিৰ 

যেন হৃদয় (অন্তর ) ভেদ করিয়া ঘন ঘন উত্তপ্ত 

শ্বাস বহিতেছে। বিভ্ভাপতি কহিতেছে, ( এক মাক্র ) 

আশ! পাশে সেই কলাবতীর জীবন বন্ধন রহিয়াছে 

(আশা! পাশে বন্ধ না থাকিলে এত দিনে দেহ 

হইতে প্রাণ মুক্ত হুইত )। 

পাঠাস্তর-_ভনই বিস্তাপতি সন লুন মাধব 

কহ কিছু কর অবধানে। 

দুধক পুত কতহছু করি রাখব 

নিরবধি চুম্বন দানে ॥ 

ছুধক পৃত--দুধের ছেলে । 

পাঠাস্তর কীর্তনানন্দ হইতে গৃহীত । 

বিগ্তাপতি। 

৭৮৭ 

(দ্বৃতীর উক্তি) 

সখিগণ কন্দরে থোই কলেবর 

ঘর সঞ্ঞে বাহির হোয়। 

বিনি অবলম্বনে উঠএ ন পারই 

অতএ নিবেদল তোয় ॥ ২। 

মাধব কত পরবোধব ওহি । 

দেহ দ্দিপতি গেল হার ভার ভেল 

জনম গমাওল রোই ॥ ৪। 

অঙ্গুরি বলয়! ভেল কামে পিন্ধাওল 

দারুণ তুয় নব নেহা। 

সখিগণ সাহসে ছোএ ন পারই 

তন্তুক দোসর দেহা ॥ ৬। 

নবমী দশ! গেলি দেখি আয়ল চলি 

কালি রজনি অবসানে। 

আজ্কুক এতিখন গেল সকল দিন 

ভল মন্দ বিহি পয় জানে ॥ ৮। 

কেলি কলপতরু স্থুপুরুখ অবতরু 

নাগর গরুজ রতনে। 

ভনই বিষ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি 

লখিমা দেবি রমনে ॥ ১০। 

১। কন্দরে_স্বদ্ধে। থোই-_থুইয়া। 

২। অতএ--অতএব। 

৩। পরবোধব- বুঝাইব, বলিব। 

€ | পিদ্ধাওল-_পরাইল। 

৬। তস্তক-__-সুতার। দেহ হুতার দোসর 

(তুল্য ক্ষীণ) হইল। 

৫-৬। খনুরী বলয় হইল, কাম পরাইল, তোর 

মবীন প্রেম দারণ। সখীরা সাহস করিয়া ছুঁইতে 
পারে না, ছিতীয় হুতার স্তায় দেহ (হইয়াছে )। 

৭-৮। কাল রাজ্রিশেষে দেখিয়া আসিলাম 



বিদ্াপতি। 

(বিরহের ) নবম দশ! হইয়াছে। আজ এতক্ষণ 

সমস্ত দিন গেল ভাল মন্দ ( বাচিয়া আছে কি মরিয়া 

গিয়াছে ) বিধাতাই জানে। 

৯-১০ । বিষ্ভাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবীর 

বল্পভ সুপুরুষ শ্রেষ্ঠ (গরু) রসিকরত্ব শিবসিংহ 

নরপতি কেলিকল্পতরু ( রূপে ) অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 

৭৮৮ 

( মাধবের উক্তি ) 

রাম! হে সে কিয় বিসরল জাই। 

করে ধরি মাথুর অনুমতি মগইতে 

ততহি পড়ল মুরুছাই ॥ ২। 

কিছু গদ গদ সরে লন্ম লু আখরে 

জে কিছু কহল বররাম] । 

কঠিন কলেবর তেঞ্ি চলি আওল 

চিত রহল সোই ঠামা ॥ ৪। 

সে বিন্ু রাতি দ্রিবস নহি ভাবই 

তাহি রহল মন লাগি: 

আন রমনি সঞ্জে রাজ সম্পদ মোঞ্ে 

অছিয় যৈসে বিরাগী ॥ ৬। 

দুই এক দিবস নিচয় হম জাওব 

তনু পরবোধবি রাই । 

বিদ্ভাপতি কহ চিত রহল তাহি 

প্রেমে মিলায়ব জাই ॥ ৮। 

১। হে সুন্দরি তাহাকে কি বিস্বত হওয়া 

যায়? 

২। হাত ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি 

মাগিবার গময় সেখানেই মুচ্ছিত হইয়া পড়িল । 

৬। অন্ত রমণীর সঙ্গে রাজ সম্পদেও আমি 

বিরাগীর মত আছি। 

৭-৮। ছুই এক [দিবসে নিশ্চয় আমি যাইৰ 

( এই বলিয়া ) রাইকে প্রবোধ দিবে। বিস্ভাপতি 
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কহে তাহাতে ( তাহার প্রতি) চিত্ত রহিল, প্রেমপূর্ণ 

(হয়ে ) গিয়া মিলিত হইবে। 

৭৮৪) 

( মাধবের ডাক্ত ) 

তিল এক শয়ন ওত জিউ ন সহ 

ন রহ দু তনু ভীন। 

মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিয় 

এঁসন রহ নিশি দীন ॥ ২। 

সজনি কোন পর জীয়ব কান। 

রাহী রহল দুর হম মথ্রাপুর 

এতন্ সহয় পরান ॥ 9। 

এঁসন নগর এঁসে নব নাগরি 

এঁসন সম্পদ মোর। 

রাধ! বিন্ুু সব বাধা মানিয় 

নয়ন ন তেজয় নোর ॥ ৬। 

সোই যমুনা! জল সোই রমনিগণ 

শুনইতে চমকিত চীত। 

কহ কবিশেখর অনুতবি জানলৌ 

বড়ক বড়ই পিরীত ॥ ৮। 

১। ওত--অন্তরাল। 

২। পুলক গিরি-_ কুচ। 

৭৯৬ 

( মাধবের উক্তি ) 

রামা হে সপথ করন তোর । 

সে জে গুনবতি গুন" গনি গনি 

নজান কি গতি মোর ॥ ২। 

সে সব স্বমরি দহই মদন 

হৃদয় লাগল ধন্ধ। 

ভাহি বিনু হম জীবন মানিয় 

মরন অধিক মন্দ ॥ ৪। 



৪৭২ 

সগর রজনি রোই গমাওল 

সঘন তেজ নিসাস। 

নয়নে নয়নে পুনু কি মিলব 

পুনু কি পুরব আস ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্ুনহ নাগর 

চিতে ন মানহ আন। 

দিবস থোর বহি মিলব নাগরি 

মনে গুনি ইহ জান ॥ ৮। 

কার্ডনানন্দ । 

৯১ 

( দূতীর উক্তি) 
অনুখণ মাধব মাধব স্থমরইত 

স্বন্দরি ভেলি মধাই। 

ও নিজ ভাব সৌভাবহি বিসরল 

অপন গুণ লুবধাই ॥ ২। 

মাধব অপরূব তোহর সিনেহ। 

অপন বিরহে অপন তনু জর জর 

জিবইতে ভেলি সন্দেহ ॥ ৪। 

ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি 
ছল ছল লোচন পানি । 

অন্ুখণ রাধা রাধা রটতহি' 

আধ! আধ! বানি ॥ ৬। 

রাধা সঞ্চো যব পুনতহি মাধব, 

মাধব সঞ্চে! যব রাধা । 

দ্লারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত 
বাঢ়ত বিরহুক বাধা ॥ ৮। 

দুছ' দিশ দারুদছনে যৈসে দগধই 
আকুল কীট পরান। 

এঁসন বন্লত হেরি স্ধামুখী 
কৰি বিষ্তাপতি ভান ॥ ১০। 

বিদ্যাপতি। 

১। অনুক্ষণ মাধব মাধব ম্মরণ করিতে করিতে 

সুনারী স্বয়ং মাধব ( তস্তাবাপন্প ) হইল। 

২। আপনার গুণে লুন্ধ হইয়! (আপনার প্রতি 
আপনি অন্ুরক্ত হইয়া) নিজের ভাব (এবং) 

স্বভাব বিস্বৃত হইল। 

৩। মাধব তোমার অপূর্ব প্রেম (যাহাতে 

এরূপ আত্মবিস্বৃতি হয় যে নিজের স্বতন্ত্র ভুলিয়া 

যায় )। 

৪। আপনার বিরহে আপনার তনু জর জর 

(মাধবের ও রাধার উভয়বিধ বিরহ প্বয়ং অনুভব 

করিতেছে ), প্রাণ ধারণে সন্দেহ হইল (প্রাণ 
সংশয় )। 

৫। বিহ্বল হইয়! কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে 

দেখিতেছে, জলে ( পানি ) চক্ষু ছলছল ( করি- 
তেছে)। 

৬। (আপনাকে মাধব মনে করিয়া রাধা 

বিরহে ) অন্ুক্ষণ রাধা রাধা কহিতেছে, (কিন্ত 
উচ্চারণ স্পষ্ট নয়, জড়িত ভগ্ন কণ্ঠ ) আধ আধ কথা 

( আধা আধা বাণী )। 

৭। যখন রাধার ভাব তখন মাধবকে ডাকি" 

তেছে, যখন মাধবের ভাব তখন রাধাকে ডাকি- 

তেছে। 

৮। দ্বারুণ প্রেম তথাপি ভাঙ্গে না, বিরহের 

বাথ! বাড়ে । 

৯-১০। কাষ্ঠথণ্ডের ছুইদিকে অগ্রি লাগিলে 

( সেই কাষ্ঠখণ্ড মধস্থ ) কীটের আকুল প্রাণ যেমন 

দগ্ধ হয় (ছুই দিকের অগ্নি রাধা ও মাধব উভয়ের 

বিরহ তুল্য, রাধা একাকিনী সেই দ্বিমুখ অগ্নির মধ্যে 
দগ্ধ হইতেছে ১, কবি বিস্তাপতি কহে, ( হে ) বল্পভ, 

ুধামুখীকে (রাধাকে ) এইরূপ দেখিতেছি। 

্ীমস্তাগবতে রাসকালে গোপীগণ অন্তহিত 
মাধবের লীলাগ্ুকরণ করিয়াছিলেন-_- 

,গতিশ্িতপ্রেক্ষণতাবগাদিযু 

শিয়া; প্রিয় এ্রতিযমুর্তযং | 



বিগ্যাপতি। 

অসাবহুংত্বিত্যবলাম্তদাত্মিক! 

স্যবেদিযুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রম! £ ॥ 

বিষুঃ পুরাণে 

কষ্ো২হমেতল্ললিতং ব্রক্সাম্যালোক্যতাং গতি ঃ। 

অন্ক। ব্রবীতি কৃষ্ণম্ত মম গীতিনিশান্ততাম্ ॥ 

শীতগোবিদে-_ 

মুহুরবলোকত মণ্ডল লীল]। 

মধুরিপুরহমিব ভাবন শীলা! ॥ 

৭৯২ 

(রাধার উক্তি) 

রিতুরাজ আক্জ বিরাজ ছে সখি 
নাগরী জন বন্দিতে। 

নবরঙ্গ নবদল দেখি উপবন 

সহজ শোভিত কুস্মিতে ॥ ২। 

আরে কুন্থমিত কানন কোকিল সাদ । 

মুনি'ক মানস উপজু বিসাদ ॥ ৪। 

আয়ল উনমদ সময় বসন্ত । 

দারুন মদন নিকারুণ কস্ত ॥ ৬। 

অতি মত্ত মধুকর মধুর রব কর 

মালতী মধু সঞ্চিতে। 
সময় কস্ত উদস্ত নহি কিছু 

হমহি বিধিবস বঞ্চিতে ॥ ৮। 

বঞ্চিত নাগর সেহ সংসার । 

এহি রিতু পতি সে ন করঃবিহার ॥১০। 
অতি হার ভার মনোদ মারয়। 

চন্দ রবি সথি ভানএ। 

পুরুব পাপ সস্তাপ জতহো 
মন মনোভব জানএ ॥ ১২। 

জারয় মনসিজ মার শর সাধি। 

স্চাননে দে চৌগুন হো! ধাধি ॥ ১৪। 

৪৭৩ 

সবে ধাধি আধি বেআধি জাইতি 

করিয় ধৈরজ কামিনী । 

সপন মন্দির তোরিত আয়োত 

হৃফলে জাইতি জামিনী ॥ ১৬। 
জামিনি স্বফলে জাইতি অবসান। 

ধৈরজ ধরু বিষ্াপতি ভান ॥ ১৮। 

মিথিলার পদ । 

১-২। হে সখি, নাগরীজন কর্তৃক বদিত হুইয়া 

খাতুরাজ আজ বিরাজ করিতেছে । দেখিতেছি, 

নৃতন বর্ণে ও নূতন পত্রে কুস্থমিত উপবন স্বভাবতঃ 

শোঁভত হইয়াছে । 

৩। সাদ--ধ্বনি। 

৩-৪। আহা, কুন্থমিত কাননে কোকিলের শব, 

মুনির মানসেও বিষাদ উৎপন্ন হঈতেছে। 

৫-৬। উম্মদ বসন্ত সময় আসিল, মদন দারুণ, 

কাস্ত নিষ্ঠুর । 
৮। উদস্ত-_বার্তা । 

৭-৮। আত মত্ত মধুকর মধুর রব করিয়া মাল- 
তীর সঞ্চিত মধু ( পান করিতেছে ), ( এমন ) সময় 

কান্তের কিছু সংবাদ নাই, আমিই বিধিবশে বঞ্চিত। 

৯-১* | সেই সংসারে নাগর বঞ্চিত (যে) এই 

খাতুতে পতির সঙ্গে বিহার করে ন!। 

১১-১২। হার অত্যস্ত ভার হুইল, কন্দপ গীড়ন 

করিতেছে, সথি, চন্দ্র হৃষ্ের গ্ভায় প্রতীয়মান 

হইতেছে। পূর্ব পাপে কন্দর্পের যত সন্ভতাপ তাহা 

মন জানে। 

১৪। ধাধি-_ উত্তাপ, দাহ। 

১৩-১৪। মদন শর সঞ্ধান করিয়া, মারিয়! দগ্ধ 

করিতেছে। চচ্জনে দেহে চতৃগুণ দাহ হইতেছে। 
১৫-১৬। কামিনি, ধৈর্য্য কর, সকল জাল, 

আধি ব্যাধি যাইবে, স্থগ্রভূ গৃছে শীত্ব আসিবে, 

ঘামিনী স্থুফলে যাইবে। 



৪8৭৪ 

১৭-১৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, ধৈর্য্য ধর, 

যামিনী সুফলে বাইবে। 

৭৯৩ 

(রাধার উক্তি ) 

আজে তিমির দহ দীস ছড়লা । 

আজে দিঘর ভএ দিবস বঢ়ুল! ॥ ২। 

আজে অকথ তেল পরিজন কথা। 

আরতি ন রহএ উচিত বেথা ॥ ৪ 

এ সখি এ সখি ফললি স্ুবেল!। 

নিঅর আএল পিআ' লোচন মেলা ॥ ৬। 

বিরহে দগধ মন কত দুর ধওলা। 

মাগল মনোরথ কওনে সখি পওলা ॥ ৮। 

কতি খন ধরব জাইতে জিব রাখি। 

আসা বাঁধ পড়ল মন সাখি ॥ ১০। 

ভনই বিশ্তীপতি শুন সজনী । 

বালতু হুন ভেল মহঘি রজনী ॥ ১২। 
তালপত্রের পুখি। 

১। ছড়লা-__ছাড়িল। 

২। দিখর- দীর্ঘ। বঢ়লা__বাড়িল। 

১-২। আজ তিমির দশদিক ছাড়িল, আজ 

দিবস দীর্ঘ হইয়৷ বাড়িল। 
৩। অকথ--অকথ্য, আশ্চধ্য। ৪1 উচিত 

-সমভাব, সমান | বেখা--ব্যথা | 

৩-৪। আজ পরিজনের কথা আশ্চর্য্য ( বিস্ময় 

জনক ) হইল, অধিক অন্মরাগে উচিত ব্যথাও থাকে 

না। 

৫। ফললি-_ফলিল, পরিণত হইল । সুবেলা 
-স্ুসময় | 

৬। নিঅর--নিকট। 

মিলন, দর্শন । 

৫-৬। হে সধি, হে সখি, সুসময় পরিণত হুইল, 

লোচন মেলা নয়ন 

বিদ্ভাপতি। 

প্রিয়তমের ( সহিত) নয়ন মিলনের ( দর্শনের ) 

(ময়) নিকট আমিল। 

৭। ধওলা__ধাবিত হুইল। ৮। মাগল-_ 

প্রার্ধিত। কওনে--কোন। 

৭-৮। বিরহে দগ্ধ মন কত দূর ধাবিত হুইল, 

প্রার্থিত মনোরথ কে (না) পায়? 

৯। জাইতে-_গমনোস্তত | 

১*। সাখি- সাক্ষী । 

৯-১০ | প্রাণ যায়, কত ক্ষণ ধরিয়া রাখিব? 

আশা বন্ধনে মন সাক্ষী পড়িল (আশার বন্ধনে মন 

সাক্ষী স্বরূপ হইল )। 

১২। বালভূ_-বল্পভ। সুন-_শন্ত । মহধি-_ 

মহার্ঘ। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, গুন সজনি, 

বল্লভশৃন্ত রজনী মহার্থ হুইল (বল্পভের বিরহে 
রজনী দ্বীর্ঘ হইল )। 

ভাবোলান। 
৭৯৪ 

(রাধার উক্তি) 

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি 

দছিন পবন বহু ধীরে। 

স্বপনহূ' রূপ বচন এক ভাখিয় 

মুখ সৌ দূরি করু চীরে ॥ ২। 

তোহর বদন সন চান হোয়থি নহি 

যইও যতন বিহ দেলা। 

কই বেরি কাটি বনাওল নব কই 

তইও তুলিত নহি ভেলা ॥ ৪। 

লোচন তুল কমল নহি ভই শক 

সে জগ কে নহি জানে। 

সে ফেরি যায় লুকায়ল জল ভয় 

পদ্ষচজ নিজ পমানে ॥ ৬। 

জিব--জীবন। 



বিদ্যাপতি । 

ভনহি বিস্তাপতি গুমু বর যৌবতি 
ই সত লছমী সমানে । 

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেই পতি ভানে ॥ ৮1 
মিথিলার পদ । 

১। পাওলি_পাইলাম। দছিন--দক্ষিণ । 

২। রূপ-মৃষ্তি (পুরুষ )। ভাখিয়--ভাষিল, 

কহিল। 

১-২। দক্ষিণ পবন ধীরে বহিতেছিল, উত্তম 

সরস বসস্ত সময় পাইলাম (পাইয়া! নিদ্রিত হইলাম )। 

স্বপ্রে এক পুরুষ মূষ্তি ( আমাকে ) কহিল, মুখ হইতে 

বন্ত দূর ( মোচন ) কর (আমি তোমার মুখ দেখি )। 

৪1 কই বেরি--কা (অনেক) বার। নব 

কই-_নৃতন করিয়!। 

৩-৪। (স্বপ্রৃষ্ট পুরুষ কহিল ) যদিও বিধি যত 

দিয়াছেন (করিয়াছেন ) (তথাপি) চন্দ্র তোমার 

মুখের তুল্য হয় নাই। কতবার (চন্দ্রকে ) কাটিয়! 

(বিধি) নুতন করিয়া গড়িল তথাপি (তোমার 

মুখের সহিত ) তুলন! হইল না 

৫1 ভই শক-_হইতে পারিল। সে-.তাহ!। 

৫-৬। কমল ( তোমার ) লোচনের তুল্য হইতে 

পারে নাই তাহ! জগতে কে জানে না; আত্ম 

অপমানে পন্ষজ ( পক্ষবাসী ) হুইয়া সে আবার জলে 

গিয়া! লুকাইল। 
৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, যুবতীশ্রেষ্ঠ শুন, 

এই সকল (রূপ লক্ষণ) লক্ষ্মীর সমান। লাঁখম 

দেবীর পতি রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণকে (কবি 

এই কথা ) কহিতেছে। 

৭৫ 

(রাধার উক্তি ) 

কি কব রে সখি রজনিক কাজ। 

স্বপনহি হেরলু নাগর রাজ ॥ ২। 

৪৭৫ 

আজু শুভ নিশি কি পৌহায়লু হাম। 

প্রাণ-পিয়াকে করলু পরণাম ॥ *। 

বিষ্ভাপতি কহে শুন বরনারি। 

ধৈরজ ধর তোহে মিলব মুরারি ॥ ২। 
১। কাজ-_-বৃতাস্ত, কথা । 

৭৯৩ 

( দূতীর উক্তি ) 

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে। 
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে ॥ ২। 

ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে । 

চৌদিস পরএ কুম্বম সর বানে ॥ &। 

বক্ষ বিলোচন বিকসিত থোরা । 

চাদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা । ৬! 

উঠলি চেহাএ আলিজন বেরী |. 

রহলি লজাএ সুনি সেজ হেরী ॥ ৮। 

ভনই বিষ্াপতি স্থনহ সপনে। 

জত দেখলহ তত পুূরতৌহ মনে ॥ ১০। 

রাগতরঙজিণী। 

১। আএল--আসিল।- _মঝু, আমার। 

২। তথনুক--সেই সময়ের। হুলাসে__ 
উল্লাস। 

১-২। সধি, স্বপ্ে প্রিয় আমার নিকট আসিল) 
সে সময়কার হৃদয়ের আনন্দের (কথা তোমাকে ) 
কি বলিব! 

৩। দেখিঅ, দেখু-দোথ। পরএ--পড়ি- 
তেছে। 

৩-৪। কুসুম শরের (মদনের) ধন্থক (ও) 

গুণ ( অথবা) সন্ধান কিছুই দেখি না, (কেবল 

দেখিতেছি ) চারিদিকে ( তাহার ) বাণ পড়িতেছে। 

৬। হিলোরা--হিল্লোল, তরঙ্গ । 



৪8৭৬ 

€-৬। স্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত ) যেন সমুদ্র- 

তরঙ্গে চক্র উদয় হইল। (ঈষৎ বিকশিত বন্ধিম 

নয়ন সমুদ্র তরঙজে ভগ্নচঞ্চল থণ্ড চন্দ্রবিদ্বের ন্যার 

প্রতীয়মান হইল )। 

৭। উঠলি-_উঠিলাম। চেহাএ__চমকিয়া, 

বিশ্রিত হইয়া] । বেরী--বেলা, সময় । 

৮। লজাএ-_লজ্জিত হইয়! | কুনি-_শুন্য | 

৭৮। আলিঙ্গনের সময় চমকিয়৷ উঠিলাম 

(আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল); ( তখন) শূল্শয্যা 

দেখিয়া লজ্জিত হয় রহিলাম। 

১৯) দেখলছ-_-দেখিয়াচ । পুরতৌভ-_পূর্ণ 
হটবে। 

৯-১০1 বিস্তাপতি কছে, গুন, স্বপ্রে বাচা দেখি- 

যা তাঁচ1 মনে পূর্ণ হইবে। 

৭৯৭ 

(রাধার উক্তি ) 

করে কুচমণ্ডল রছলিন্' গোঁএ। 

কমলে কনক গিরি বীপি ন হোএ । ২। 

হরখ সহিত হেরলহ্চি মুখ কাতি। 
পুলকিত তন্ন মোর ধর কত ভীতি ॥ ৪1 

তখনে হরল হরি অঞ্চল মোর । 

রস ভরে সসরু কসনিকের ডোর ॥ ৬। 

সপনা এক সখি দেখল মোঞ্ে আজ । 
তখনুক কৌতুক কহইতে লাজ ॥ ৮। 
আনন্দে নোরে নয়ন ভরি গেল। 

পেমক আকুরে পল্লব দেল ॥ ১০। 

ভনই বিদ্ভাপতি সপন! সরূপ । 

রস বুঝ ্ ূুপনরায়ন ভূপ ॥ ১২। 

তালপন্ের পুখি। 

* মঙ্গজরাজ বিজয়,জাদ। ১৫ মাও্রা। 

১। গোক্ক__গোপন করিয়া। 

বিস্তাপতি 
১-২। করে কুচমণ্ডল ঢাকিয়া রভিলাম, কমলে 

( করকষলে ) কনকগিরি ঢাকা হয় ( পড়ে ) না। 

৩। হরখ_হর্য। কাতি-_কাস্তি। হেরলফ্কি-_. 

দেখিলেন। 

৪। পুলকিত-___পুলকাঞ্চিত। 

আকার। 

৩-৪। হর্ষের সহিত ( মাধব আমার ) মুখকান্তি 

নিরীক্ষণ করিলে, আমার পুলকাঞ্চিত দেহ কত ভাব 

ধরিল 

৬। সসরু-_ শ্রস্ত হইল, শিথিল হইল, খসিয়া 

গেল। কসনিকের ডোর-_কসনীডোর, নীবিবন্ধ। 

€-৬। তখন হরি আমার অঞ্চল হরণ করিল, 

রসভরে নীবিবন্ধন খাসয়া গেল: 

৭-৮। সথি, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, 

তখনকার কৌতুক কহিতে লজ্জা ( হয় )। 
৯। নোর--লোর। 

৯-১০। আনন্দাশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া গেল, প্রেমের 

অস্কুর পল্লপবিত হইল। 
১১-১২। বিস্তাপতি কছে স্বপ্ন সত্য, রূপনারায়ণ 

তুগ রস বুঝেন। 

ভাতি-সভাব, 

৭৪৮ 

(রাধার উক্তি) 

সপনে দেখল হরি উপজল রঙ্গে । 

পুলক পুরল তনু জাণ্ড অনঙ্গে ॥ ২। 

বদন মেরাএ অধর রস লেলা । 

নিসি অবসান কানু কহ! গেলা ॥ ৪1 
কা লাগি নীন্দ ভাগলি বিধি মোরা । 

ন ভেলে সুরত সুখ লাগল ভোরা ॥ ৬। 

মালতি পাওল রসিক ভমরা । 

ভেল বিয়োগ করম দোস মোর! ॥ ৮। 



'বিগ্ভাপতি ৷ 

নিধনে পাওল ধন অনেক জতনে। 

আচব সঞ্রে। খসি পলল রতনে ॥ ১০। 
র্ নেপালের পুখি। 

১-২। স্বপ্রে হরিকে দেখিলাম, বঙ্গ উপজিল। 

তনু পূর্ণ হইল, অনঙ্গ জাগিল। ্ 

৩-৪। মুখ মিলাইয়া অধর রস লইল, নিশা 

অবসান হুইলে কানাই কোথায় গেল? 

৫-৬। বিধাতা আমার নিদ্রা কেন ভািল, 

(শুধু) ভ্রম হইল, স্বরত সুখ হইল না। 

৭-৮। মালতী রসিক ভ্রমরকে পাইল, আমার 

কর্মদোষে বিয়োগ হইল। 

৯-১*। নির্ধন অনেক যত্বে ধন পাইল, অঞ্চল 

হইতে রত্ব খসিয়া পড়িল। 
পপির 

৭৯৪৯ 

(রাধার উক্তি) 

স্ুতলি ছলভ' হম ঘরবা রে 

গরবা মোতি হার । 

রাতি জখনি ভিন্সরবা রে 

পিয় আএল হমার ॥ ২। 

কর কৌশল কর কপইত রে 

হুরবা৷ উর টার। 

কর পঙ্ধজে' উর থপইতরে 

মুখ চন্দ নিহার ॥ ৪। 

কেহনি তাভাগলি বৈরিনি রে 

ভাগলি মোর নিন্দ। 

ভল কএ নহি দেখি পাওল রে 

গুণময় গোবিন্দ ॥ ৬। 

বিষ্ভাপতি কবি গাওল রে 

ধনি মন ধক ধীর। 

সময় পাঁঞ তরুবর ফড় রে ' 

কতবে! সিচু নীর ॥ ৮। 
নেপালের পু'ধি। 

৪৭৭ 

১। ছলছ'--ছিলাম। ঘরবা--ঘর। গরবা- 

গলা । 

২। ভিনসরবা-_ভিন্সার, প্রভাত । 
১-২। আমি ঘরে নিদ্রিত ছিলাম, গলায় মুক্তা" 

মালা ছিল। রাত্রি খন প্রভাত হয় সেই ( সময়) 

আমার প্রিয়তম আসিল। 

৩। হরবা-ছার। টার--সরাইয়! দেওয়া। 

৪। থপইত-_স্তাঁপিত, রাখিতে । 

৩-৪। কৌশল করিয়া বক্ষের হার সরাতে 

( তাহার ) হাত কীপিতে লাগিল। বক্ষে হস্ত স্থাপন 

করিতে ( তাহার ) মুখচন্দ্র দেখিলাম । 

৫1 কেহুনি-_-কেমন | অভাগলি-_অভাগিনী। 

বৈরিনি--শক্র (স্ত্রীলিঙ্গ )। ভাগলি--পলাইল। 
৬। পা'ওল--পাইলাম। 

৫-৬। কেমন অভাগিনী শক্র আমার নিদ্রা 

পলাইল, গুণময় গোবিন্দকে ভাল করিয়া দেখিতে 

পাইলাম না। 

৮। ফড়__ফলে। কতবো--কতই। সিচু-- 

সিঞ্চন কর। 

৭-৮। বিস্যাপতি কবি গাইল, ধনি মনে ধৈর্য্য 

ধর, সময় পাইয়া তরুবর ফলে, কতই জল সিঞ্চন কর 

(সময়ে মাধব আসিৰে এখন উতল! হইও না )। 

৮০৩৩ 

(রাধার উক্তি) 

সপন দেখল পিয় মুখ অরবিন্দ । 

তেহি খন হে সখি টুটলি নিন্দ ॥ ২। 

আজ সগুন ফল সম্ভব সাচ। 

বেরি বেরি বাম নয়ন মোর নাচ ॥ ৪। 

আঙ্গন বইসি সগুন কহু কাক। 

বিরহ বিভগ্তন দিনপরিপাঁক ॥ ৬। 

জাজ দেখব পিয় জলখক চাঁন । 

বিষ্তাপতি কবিবর এফ ভান ॥ ৮। 
| বিখিলার পদ। 



৪৭৮ 

১-২। হে সধি, শ্বপ্ে প্রিযমুখারবিদ দেখিলাম 

তত্ক্ষণাৎ নিদ্র। ভাঙ্গিয়া গেল। 

৩। সগ্চণ__লক্ষণে ফল নির্ণয়, স্ুলক্ষণ অথবা 

কুলক্ষণ। সম্ভব--ঘটিবে। সীচ-_সত্য। 

৩-৪। বার বার আমার বাম নয়ন নাচিতেছে, 

আজ লক্ষণের ফল সত্য ঘটিবে। 

৬। বিভগঞ্ন_-তগ্ন করণ। দ্িনপরিপাক-_ 

" দ্িবাবসান, রাত্রিসমাগম । 

৫-৬। অঙ্গনে বসিয়া কাক সগ্তণ কহিতেছে 

(কাকের রবে ভবিষ্বদ্ধাণীর বিশ্বাস অনেক স্থানে 

প্রচলিত আছে ); রাত্রি মমাগমে বিরহ ভগ্ন (শেষ) 

হইবে। 

৭। অলথক--অলক্ষিত, যাহ দেখিতে পাওয়া 

যায় না। 

৭-৮। অলক্ষিত চন্দ্র (তুল্য) প্রিয়কে আজ 

দেখিব। কবিবর বিদ্তাপতি ইহ কহিতেছে। 

৮০১ 

(রাধার উক্তি) 

মোরাহি রে অঁগন! টাদন কেরি গছিত৷ 

তাছি চটি কুরুরএ কাক রে। 

সোনে চধু বধএ দেব মোঞ্ে বামস 

জঞ্জে পিআ আওত আজ রে ॥২। 

গাবহ সহি লোরি ঝূমরি মঅন 

আঅরাধনে জাঞ, ॥ ১। 

চউদিস চম্পা মউলি ফুললি 

চান্দ উজোরিএ রাতি। 

কইসে কএ মঅন অরাধব! রে 

হোইতি বড়ি রতি সাতি ॥ ৫। 

বিষ্ভাপতি কবি গাবিআরে 

তোকে অছ গুনক নিধান। 

বিগ্ভাপতি । 

রাউ ভোগিসর গুন নাগরা রে 

পদম! দেবি রমান | ৭। 
তালপত্রের পুখি। 

১। চীদন কেরি--চদ্দনের। কুরুরএ__ মু 

শব্ধ করে। 

১-২। আমার অঙ্গনে চন্দনের বৃক্ষ, তাহাতে 

বসিয়া ( চড়িয় ) কাক মৃদু যুছ ডাকিতেছে। হে 

বায়স, যদি প্রিয়তম আজ আসে ত তোমার চঞ্চু 
সোন! দিয়া বাধাইয়। দিব। 

৩। বঝুমরি-_এক জাতীয় সঙ্গীত, স্ত্রীলোকেরা 

দল বীধিয়। গান করে। মঅন--মদন। 

দখিগণ ঝুঁমরি গান কর, মদন আরাধনে যাইব । 

৪। মউলি- মল্লিকা 

৪-৫ | চৌদ্দিকে চম্পক মল্লিক! ফুটিয়াছে, চাদে 

রাত্রি উজ্জ্বল। কেমন করিয়া মদনের আরাধন! 

করিব, বড় রতি শান্তি হইবে। 

৬-৭। বিদ্ভাপতি কবি গাহিল, তোর গুগনিধান 

আছেন। পদ্লা দেবীর বল্লত রাজা ভোগীশ্বর গুগবান 

নাগর। 

৮০২ 

(রাধার উক্ত ) 

স্থরভি সময় ভল চল মলআনিল 

সাহর সউরভ সার লো। 

কাক বীপদ কাক সম্পদ 

নানা গতি সংসার লো! ॥ ২। 

কোইলী পঞ্চম রাগে রমন গুন স্থমরাঞ্জো 

কুসলে আওত মোর নাহ লো। 

আজ ধরিএ হুমে জাসহি অছলি 

স্থমরি ন ছাড়ল ঠাম লো ॥ ৪। 



বিগ্ভাপতি। 

ভমর দেখি ভঞ্ঞে ভাবে পরা এল 

গহএ সরাসন কাম লো। 

ভনই বিষ্তাপতি রূপনরাঁএন 

সিরি সিবসিংহ দেব নাম লো ॥ ৬। 
তালপত্রের পু থি। 

১-২। উত্তম সুরভি সময়ে মণয়ানিল বহিতেছে, 

সহকারের সার সৌরভ। কাহারও বিপদ কাহারও 

সম্পদ, সংসারের নানা গন্তি। 

৩-৪। কোকিল পঞ্চম রাগে বল্লতের গুণ স্রণ 

করাইতেছে, আমার নাথ কুশলে আমিবেন। আঙজ 

পর্যাস্ত আমি আশাতেই ছিলাম, ম্মরণ করিয়! স্থান 

(গৃহ ) ত্যাগ করিলাম না। 

৫-৬। ভ্রমর দেখিয়া ভাবে (বিরহভাবে অভিভূত 

তয়!) পলায়ন করিলাম, কাম শরাসন গ্রহণ করিল। 

বিগ্ভাপতি কহিতেছে, রূপনারায়ণের নাম শ্রীশিবসিংহ 

দেব। 

৮০৩) 

( সথীর প্রতি সখীর উক্তি ) 

গগন বলাহকেঁ ছাড়ল রে 

বারিস কাল অতীত । 

করিয় বিনতি মৌ এ আয়ব 
জহি বিন তিন্তয়ন তীত ॥ ২। 

আবহো স্তমতি সংঘাঁতিনি রে 

বাট নিহারয় জাউ। 

কুদিন! সব দিন নহি রহ 
স্থদিবস মন হরখাউ ॥ ৪। 

সামর চন্দা উগলাহ রে 

চাদ্দৈ পুন গেলাহ অকাস। 

এতবহি পিয়াকৈ অয়ব! রে 
পলটত বিরহিনি সাস ॥ ৬। 

সৃতিয়ে ছুরছি নিহরবারে 

জতি ছুর হিয়রা ধাব। 

কি করত হিয়র! আকুলা রে 

আগিহি বাত ন পাব ॥ ৮! 

বিদ্ভাপতি কৰি গএবা রে 

রস জনিএ রসমস্ত। 

মস্তি মহেসর স্থন্দর রে 

রেণুক দেবি কস্ত ॥ ১০। 
মিথিলার পদ। 

১। বলাহর্কে-__মেঘে। 

২। বিনতি--মিনতি। এঁ-এদিকে। জঙ্কি 

_ধিনি।  তিহুয়ন-_ত্রিভুবন। তীত-_তিত্ত, 

অপ্রিয় । 

১-২। মেঘ গগন ছাড়িল, বর্ষাকাল অতীত । 

মিনতি (প্রার্থনা) করি (মাধব) এখানে 

আসিবে যিনি বিন! ( বাহার বিহনে ) ব্রিভুবন তিক্ত 

(অপ্রিয় )। 

৩। আবহো--আয়, এস। ংঘাতিনি-_ 

সাঙ্গাতি শবের স্ত্রীলিঙ্গ, সথি। নিহারয়-_-দেখিতে। 

জীউ--বষাই। 

৪। কুদিনা--কুদিবস। হরখাউ--হধিত করে। 

এস, সুমতি সাঙ্গাতান, পথ নেহারিতে 

যাই। সব দিন কুদিন রহে না, হুদিবসে মন হষিত 

হয়। 

৫। সামর- শ্বাম। 

অকাস-_-আকাশ। 

৬1 এতবহি--এই মান্র। অয়বা--আসিবার। 

পলটত--ফিরে। সীস--শ্বাস। 

৫-৬। শ্টাম চন্দ্র উদয় হইল, চন্দ্র আকাশে 

ফিরিয়া গেল। এই মাত্র প্রিযতমের আসিবার 

(সংবাদ পাইয়া!) বিরহিনীর শ্বাস ফিরিল (যেন 

তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল )। 

৩-৪। 

উগলাহ- উদয় হইল। 



৪৮৩ 

৭| সুৃতিয়ে--শয়ন করিয়া। নিহরবা- 

নেহারিবে। জতি-_বত। হিয়রা--দয়। ধাব-_ধায়। 

৭৮। শয়ন করিয়। (বিরহিণী রাধা) দুরে 

দেখিবে, যত দূর হৃদয় ধাবিত হয়। কি করিবে, হাদয় 

আকুল, অগ্নি বায়ু পায় না! (বাধু না পাইলে যেমন 

জগ্লি নির্বাপিত হয় সেইরূপ রাধা মাধবের অদর্শনে 

মিয্মান হইয়াছে )। 

৯। গএবা--গাহিতেছে। জনিএ- জানে । 

১৯। অন্তি--মন্ত্রী। মহেসর- মহেশ্বর নামক 

শিবসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। 

৯-১৪ | বিদ্তাপতি কৰি গাহিতেছে, রসিক রস 

জানে । মন্ত্রী মহেশ্বর সুন্দর রেধুক! দেবীর কাস্ত। 

৮০৪ 

(রাধার উক্তি) 

হমর মন্দিরে যব আওব কান। 

দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান ॥ ২। 

নহি নহি বৌলব যব হম নারি। 

অধিক পিরীতি তব করব মুরারি ॥ ৪ 

করে ধরি মঝু বৈসাওব কোর। 

চিরদিনে সাধ পুরাওব মোর ॥ ৬। 
করব আলিঙ্গন দূর কএ মান। 

ও রসে পুরব হম মুদব নয়ান ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুন বরনারি । 

তোহর পিরাতিক যাউ বলিহারি ॥ ১০। 

৬। চিরধিনে- ব্কাল পরে। চিরদ্দিনে 

হৃদয় যুড়ায়ব মোর-__পাঠীস্তর। 
৭-৮। মান দুরে করিয়া! (কানাইকে ) আলিঙ্গন 

করিব, সে রসে পুরিবে আম চক্ষু মুদিত করিব। 

বিদ্ভাপতি। 

৮৬৫ 

( রাধার উক্তি) 

অঙ্গনে আওব যব রসিয়। 

পলটি চলব হুম ইষত হঙগিয়া ॥ ২। 

রস নাগরি রমনী । 

কত কত যুগুতি মনহি অনুমানী ॥ ৪ । 
আবেশে আচরে পিয়া ধরবে। 

যাওব হুম যতন বছু করবে । ৬। 

কঁচুয়া৷ ধরব যব হুঠিয়!। 

করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া! ॥ ৮। 

মীগব পিয়৷ যবহি। 

মুখ মোড়ি বিহদি বোলব নহি নহি ॥ ১০ । 

সহজহি হুপুর্ুথ ভমরা । 

মুখ কমল মধু পীয়ব হমর! ॥ ১২। 
তৈখনে হরব মোর গেয়ানে। 

বিষ্ভাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে ॥ ১৪। 

১। রসিয়া--রসিক, মুধবের নাম? হিন্দী 

গানে এই শব সর্বদা ব্যবহৃত হয়। 

২। পলটি-_পালটিয়া, (ফিরিয়।। 

১-২। রসিক বখন অঙ্গনে আসিবে (তখন) 

আমি (তাহার নিকটে ন! 1গয়। ) ঈষৎ হাসয়! 

ফি।রয়া চলিব। 

৩-৪। রসনাগরী রমণী ( রাঁধ! ) মনে কত যুক্তিই 

কল্পনা করিতেছে। 

৫-৬| প্রিয় রসাবেশে ( আমার ) অঞ্চল ধারবে, 

আ।ম (তাহার |নক্ট যাইব), (সে আমাকে) 

অনেক যত্ব কারবে। 

৭। কঁঠুয়া-_কঞ্চুক, কাচলি। হঠিয়া--হঠ। 
৮। আধ দিঠিয়া--কটাক্ষ হানিয়া। 

৭৮। হঠ (মাধব) যখন (আমার ) কাচলি 
ধরিবে, ( তখন ) কুটিল কটাক্ষ ছানিয়া করে কর 

নিবারণ করিব। 



বিদ্যাপতি। 

৯। রভস--কেলি। 

১০। মোড়ি--ফিরাইয়া। বিহুসি--মুচ্কিক়া 

হাসিয়া! | 

৯১০ । প্রিয় যখম কেলি মাগিবে ( তখন) 

মুছ্কিয়। হাসিয়া মুখ ফিরাইয়! না ন! বলিব। তুখ 
বিছসি নহি বোলব তবহি+__পাঠাস্তর । 

১১। সহজহি-ম্বভাবতঃই;সে পহ,-__পাঠীস্তর। 
১২। “চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হমরা”-_ 

পাঠাস্তর। 

১১-১২। ভ্রমর ( মাধব) স্বভাবতঃই সুপুরুষ, 
আমার মুখকমলমধু পান করিবে। 

১৩। হম গেয়ানে--আমার জান ;“মোর চেতনে+ 

--পাঠীস্তর। 

১৪। ধেয়ানে--ধ্যানে তম্ময়তা ; “জীবনে 

পাঠাস্তর। ধনি-_ধন্ঠ ; “সফল'-_পাঠাস্তর। 

১৩-১৪। তখন আমি জ্ঞান হারাইৰ (আর 

আমার চৈতন্ত থাকিবে ন! ); বিগ্ভাপতি কে, ধন্ 

তোর তম্ময়ত!। 

৮০৬ 

(রাধার উক্তি) 

পিয়া যব আওব ই মবু গেহে। 

মঙ্গল যত করব নিজ দেহে ॥ ২। 

কনয়! কুস্ত করি কুচযুগ রাখি । 

দ্রপণ ধরব কাজর দেই আখি ॥ ৪। 

বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে । 

ঝাড়, করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ ৬। 

কদলী রোপব হুম গরুয় নিতম্ব । 

আত পল্পব তাহে কিস্কিনি হৃবল্প ॥ ৮। 

দিশি দিশি আনব কামিনি ঠাট। 

চৌদিগে পসারব টাক ভাট ॥ ১০। 
বিষ্ভাপতি কহ পূরব আশ। 

ছুই এক পলকে মিলব তুয় পাশ ॥ ১২। 

৪৮১ 

১-২। প্রিক্ন যখন আমার এই গৃছে আসিৰে 

(তখন ) নিজ দেহে সমন্ত মজল ( মঙলাচাব ) 

করিব। 

৩। কনয়া কুস্ত-_সুবর্ণ ঘট। 

৪। চক্ষে কজ্জল দিয়া দর্পণ ধরিব (আমার 

নেত্রমুকুরে প্রিক়্ আপনার মুখ অবলোকন করিবে )। 

€। আপনার অঙ্গে বেদী রচনা করিব। 

৬। কেশ প্রসারিত করিয়া সম্মার্জনী করিব 

৭। রোপব_ রোপণ করিব। গরুয়-_-গুরু। 

৮। স্ুঝম্প- আন্দোলিত ও শবিত। 

দীর্ঘা চন্দনমালিকা! বিরচিতা দৃষ্টোব নেন্দীবরৈঃ। 
পুষ্পাণাং গ্রকরঃ শ্মিতেন রচিতো নো কুমজাত্যার্দিভিঃ॥ 

দবত্তঃ হ্েঘমুচ। পয়োধরযুগেনার্ধ্যো ন কুস্তাম্তসা। 

শ্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়ন্ত বিশতন্তস্থা! কতং মঙলম্॥ 
অমরুশতক । 

৯-১০ | সকল দিক হইতে কামিনীর ঠাট 

আনিব ( সকল প্রকার কলাকৌশল প্রদর্শন করিব ), 

চৌদিকে চাদের ছাট বিস্তার করিব (রূপ বিস্তার 

করিব )। 

৮০৭ 

(রাধার উক্তি) 

হরি যব আওব গোকুলপুর। 

ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর ॥ ২। 

আলিপন দেওব মোতিম হার। 

মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ ৪। 

সহকার পল্লব চুম্বন দেব। 

মাধব সেবি মনোরথ নেৰ ॥ ৬। 

ধূপ দীপ নৈবেদ করব পিয়। আগে। 
লোচন নিরে করব অভিষেকে ॥ ৮। 

বিদ্তাপতি কহু ইহ রস তন্ত। 

মুরুখ ন বুঝএ বুঝ গুনমন্ত ॥ ১০ । 

১। আওব--আসিবে। 

খু 



৪৮২ | বিদ্কাপতি। 

২। বাজব-__বাঁজিবে। ৩-৪। এখন চন্ত্র কপূর্বা্ন তুল্য চক্ষে অনুকূল 

শ্রীদুক্ত জগঘন্ধু তত্র কর্তৃক সঙ্চলিত মহাজন লাগিতেছে (বোধ হইতেছে )। (পুর্বে বিরহের 
পদ্দাবলীতে এই স্থানে ছুইটী অতিরিক্ত চরণ আছে-_ অবস্থায় চন্্রদর্শনে চক্ষু যেন ঘগ্ধ হইত এখন প্রিয়তমের 

রসাবেশে ধায়ব নাগরী ঠাট। দর্শন পাইয়া চন্্র কপূরাজন তুলা আমার চক্ষে স্পর্শ 
চৌদিকে বেঢ়ব চাঁদ কি হাট ॥ শীতল বোধ হুইতেছে )। 

৩। মুক্তাহার আলিপনা দিব। € | গাবথু-গান করুক। আবি--আসিয়!। 

€। চুত্বন রূপ সহকার পল্পব (অধর পল্লব) ৬ গুঞ্থু- গুঞ্জন করুক। পাবি__পাইয়া। 

দিব ৫-৬। কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক, 
৬। মাঁধবের সেব! করিয়। মনোরথ লইব। মধুকর লতিকা পাইয়া! গুঞ্জন করুক। 

৭। ধুপ (নিজের অঙগসৌরভ ), দীপ (রূপ, ৭-৮। ব্রিবিধ সমীরণ নিরস্তর বন্ক। কাঁববর 

অঙ্গকাস্তি ) নৈবেগ্ধ ( উপভোগ ) প্রিয়তমের সন্ধে বিস্তাপতি ধীরে কহিতেছে। 

রাখিব। সি 
৯-১০। বিস্ভাপতি কহে, এই রসতথ মূর্থ বুঝে 

৮০৯ 

বিটি _ (রাধার উক্তি) 
জে ছুখদায়ক সে স্থখ দেখু। 

রি অবলা জন সৌ আসিস লেখু ॥ ২। 
(রাধার উক্তি) পিয় মোর আয়ল আন পরোস। 

ছুসহ বিয়োগ দিবস গেল বীতি। বিরহ ব্যথা জনি গেল লখ কোস ॥ ৪। 
প্রিয়তম দরসন অনুপম প্রীতি ॥ ২। নহি ছখি উগথু সহস দিজরাজ। 
আব লগইছখি বিধু অনুকূল কু্দিবস হিতকর অনহিত কাজ ॥ ৬। 

নয়ন কপূর আঁজন:সমতুল ॥ ৪ | রিবিধ সমীর বহথু দিনরাতি। 
গাবধু পঞ্চম কোকিল আবি । পঞ্চম গাবথু কোকিল জাতি ॥ ৮। 
গুঞ্চথু মধুকর লতিক! পাবি ॥ ৬। সে গৃহ গৃহ নিত উতসব আজ । 

বথু নিরন্তর ত্রিবিধ সমীর । বি্তাপতি ভন মন নির্ব্যাজ ॥ ১০। 

ভন বিষ্ভাপতি কবিবর ধীর ॥ ৮। মিথিলার পদ। 

গিনি গ। ১। দেখু-_দান করুক। 
১। বিয়োগ--বিরহ। বীতি-_অতীত হুইয়া!। ২। সৌ--হুইতে। লেখু-_লউক। 

১-২। ছুঃসহ বিরহূদিবস অতীত গেল, প্রিয়- ১-২। বে ছুঃখদায়ক সে সুখ দিবে। অবলা 
তমের দর্শনে অনুপম গ্রীতি ( অন্্ুভব করিতেছি )1 জনের ( জন হইতে ) আশীর্বাদ গ্রহণ করুক। 

৩। আব--এখন। লগইছথি--( আধুনিক ৩। আন- অন্ত, অপর। পরোস- পাড়া । 
মৈথিল শখ ) লাগিতেছে। ৩-৪। আমার প্রিয় পাড়ায় অপরের নিকট 

৪। কপুর-_কপূর্র। সমতুল--তুলা। আসিল (পাড়ায় অপরের গৃহে জাসিল আমি সংবাদ 



বিদ্যাপতি । 

পাইলাম )) বিরহ ব্যথা যেন লক্ষ ক্রোশ (দুরে) 

গেল। 

€। ছথি_ আছে, হয়। 

৬। অনহিত-_-অহিত। 
৫-৬। সহত্র চত্তর উদয় হউক না কেন? 

কুদিবসে হিত অহিত কাজ করে ( চন্ত্রোদয় হিতকর 

কিন্ত বিরহ কুদদিবসে আমার চক্ষে অমঙ্গলকর বোধ 

হইত )। 
৭। ত্রিবিধ সমীর-_শৈত্য, সৌগদ্ধ, মান্যা। 

বহথৃ- বুক, বহিতে থাকুক । 

৮1 কোকিল জাতি-_-কোকিল সমুহ । 

৭-৮ | ত্রিবিধ সমীর দিনরাত্রি প্রবাহিত হউক, 

কোকিল সমূহ পঞ্চম ( স্বরে) গান করুক । 

৯। সে-_মাত্রালঙ্কার। নিত- নিত্য, সর্ধাদা। 

উতসব--উতৎসব। 
৯-১০। গৃছে গৃহে আজ সর্বক্ষণ উৎসব। 

বিস্তাপতি কহিতেছে, মন নির্ব্যাজ (হুইল )। 

৮১৪ 

(রাধার উক্তি ) 

দারুণ বসস্ত যত দুখ দেল। 

হরিমুখখ হেরইতে সব দূর গেল ॥ ২। 

বতন্ছ' অছল মোর হৃদয়ক সাধ । 

সে সব পুরল হরি পরসাদ 1:8৪ । 

কি কহুব রে সখি আজুক আনন্দ ওর । 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ৬। 

রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। 

অধরক পানে বিরহ দূর গেল ॥ “৷ 
ভনহি বিষ্ভাপতি আর নহ আধি। 
সমুচিত ওঁখধে ন রহ বেয়াধি ॥ ১০। 

এই পদের সম্বন্ধে একটা স্মরণীয় ঘটন! আছে। 

ভীককটৈতন্ত জয়দেব, বিভ্তাপতি ও চণ্ভীদাসের 

৪৮৩ 

পদ গান করিতে ও শ্তনিতে বড় ভাল বামিতেন। 

অদ্বৈত আচার্যের গৃহে যখন শ্রীচৈতন্ত আগমন 

করেন তখন আচার্ধা তাহাকে মহা সমাদরে ভোজন 

করাইয়৷ সন্ধার সময় কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 

ধানশ্রী রাগে আচাধ্য এই পদের ধুয়া গাহিলেন-_ 

“কি কহুব রে সখি আন্তুক আনন্দ ওর । 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥* 

এই পদ্ম গাই হর্ষে করেন নর্তন। 

( আচার্য নাচেন প্রভূ করেন দর্শন )॥ 

শ্থেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন । 

ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ ॥ 

প্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

গীত শ্রবণ করিতে করিতে 'ব্যাকুল হইয়া প্রতু 
ভূমিতে পড়িলা ।” মহাজন পদাবলীর উপক্রমণিকায় 

শ্রীযুক্ত জগঘন্ধু ভদ্র এই কথার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 

করিয়াছেন । | 
পদকল্পতরু ও আধুনিক কয়েকটা সম্কলনে “কি 

কহব রে সখি আনন্দ ওর” এইরূপ পাঠ আছে। 

তাহার পরিবর্তে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত পাঠ 
গৃহীত হইল। 

৮১৬ 

(রাধার উক্তি) 

বিহ মোর পরসন ভেল। 

হরি মোহি দরসন দেল ॥ ২। 

দেখলি বদন অভিরাম। 

পুরল সকল মন কাম ॥ ৪। 

জাগি উঠল পঞ্চবান। 

বষি নহি রহল গেয়ান ॥ ৬। 

ভনহি বিস্ভাপতি'ভান। 

ম্বপুরুষ ন কর নিদান । ৮। 

মিখিলায় পদ । 
১৮ বিধি আমার প্রতি প্রসন্ন হইল, হরি 



৪৮৪ 

আমাকে দর্শন দিল । ( তাহার ) সুন্দর মুখ দেখিলাম, 

সকল মনস্কামন৷ পূর্ণ হইল : মদন জাগিয়া উঠিল, জ্ঞান 

বশে রহিল না। বিস্ভাপতি এই কথা কহিতেছে, 

সুপুরুষ কখন শেষ পধ্যস্ত ক্লেশ দেয় না। 

৮১২ 

( রাধার উক্তি ) 

আজু বজনী হম ভাগে গমাওল 

পেখল পিয়া মুখ চন্দা ! 

জীবন যৌবন সফল করি মানল 
দশদ্দিশ ভেল নিরদন্দা ॥২। 

আজু মবু গেহ গেহ করি মানল 

আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। 

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল 
টুটল সব সন্দেহ ॥ ৪1 

সৌই কোকিল অব লাখ ডাকউ 

লাখ উদয় করু চন্দা। 

পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 

মলয় পবন বু মন্দা ॥ ৬! 

অব মঝু ঘব পিয়া সন্গ হোয়ত 

ভবহি মানব নিজ দেহ । 

ৰিষ্ভাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 

ধনি ধনি তয় নব নেহা! ॥ ৮। 
১। আজ রজনী (গত রজনী) ভাগ্যে 

( সৌভাগ্যে ) কাটাইলাম, প্রিয়মুখচক্জ। দেখিলাম । 

২। নিরদন্দা- নির্ঘনদা-__নিষন্্। “আনন্দা'_ 

পাঠাস্তর ! 
৩। আজ আমার গৃহ গৃহ করিয়া মানিলাম, 

আজ আমার দেহ দেহ হইল। 
৪1 বিছি মোহে--বিধাত! আমাকে (আমার 

প্রতি )। টুটল সবহু সন্দেহা_সকল সন্দেহ ভঞ্জন 

হইল। 

বিগ্ভাপতি | 

€। সে কোকিল এখন লক্ষ ডাকুক, লক্ষ ত্র 

উদয় হউক ( কোকিলের কণধ্বনিতে ও চন্দ্রের 

আলোকে পূর্বে আশঙ্ক। হইত, এখন আর তাহা- 
দিগকে ভয় করি না)। 

৬। ( মদনের ) পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, 

মন্দ (কু) মলয় পবন বনক (তাহাদিগকেও আর 

কোন ভয় নাই )। 

৭। এখন আমার যখন প্রিয়ের সঙ্গ হইবে 

(তাহার সহিত মিলন হইবে) তখনি নিজের দেহ 
(সার্থক ) মানিব। 

৮। অলপ ভাগি-_অল্ন ভাগ্যবতী । ধনি--ধনি 

(সন্বোধনে ), ধনি-_ধন্। 

৮। বি্যাপতি কছে, ধনি, অল্প ভাগ্যবতী নও, 

তোমার নূতন (চির নৃতন ) স্নেহ ধন্য ! 

৮১৩ 

(রাধার উক্তি) 

জনম কৃতারথ সুপুরুষ সঙ্গ । 
সেহে দিবস জে নহি মন ভঙ্গ ॥ ২। 

হৃদয়ক আনন্দে সুখ পরগাস । 

তরনি তেজে হো৷ কমল বিগাস ॥ ৪। 

ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল। 

হরি নিধি মিলল সকল সিধি ভেল ॥ ৬। 

এক দিস মনিময় নব নিধি হেম। 

অওকা দিস নবরস পুরুষ পেম ॥ ৮। 

নিকৃতী তৌলি কএল অনুমান। 
শ্রীতি অধিক থী কে নহি জান ॥ ১৪। 

শ্লীতিক সম হে দোসর নহি আন। 

জাহি তুলনা দিঅ অপন পরান ॥ ১২। 
ভনই বিষ্ভাপতি অনুপম রীতি । 
দম্পতি কা হো! অচল পিরীতি ॥ ১৪। 

জলপত্রের পু'খি। 
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১। কৃতারথ _-কৃতার্থ। সঙ্গ--মিলন। জনি বনজানলে দগধ পরাণ । 

হ। সেছে_সেই। জৌ-_যে, যদি। এঁসন হোয়ল অমিয়! সিনান ॥ ৮। 
১-২। সুপুরুষের (সহিত ) মিলন হুইলে জন্ম ৬। ভূখল-_উপবাসী। 

কৃতার্থ হয়, সেই দিবস (সার্থক ) যাহাতে মন ত্ ৭। বনজানল-_দাঁবানল। 
হয় না। ৮। অমিয়! সিনান__অমৃত (সরোবরে ) গ্গান। 

৩। পরগাস--প্রকাশ। ভণিত! নাই। পদকল্পতর হইতে গৃহীত । 
৪। তরনি-_সুর্য্য। বিগাস--বিকাশ। 

৩-৪। হৃদয়ের আনন্দ মুখে প্রকাশ (হয়), 

সুর্যের তেজে কমল বিকশিত হুয়। রর 

্ রি ০ (রাধার উক্তি) 

৫-৬। সখি, কুদিবস গেল ভাল হইল» হরি নিধি অরে রে পরম প্রেম সজনি 

মিলিল, সকল সিদ্ধি হইল । নয়ন গোচর কওন দিন জনি 
৭-৮। এক দিকে নৃতন নিধি মণিময় স্থব্ণ আর নাহ নাগর গুণক আগর কলা সাগর রে। 

একদিকে স্থপুরুষের প্রেমের নৃতন রস। যখনে মধুরিপু ভবন আওব 

৯। ফিতা অন্ুমাঁন-_বিচার। দুরে রহি মুঝে কহি পঠীওব 

১*। থী-_অস্তি, হয়। 

৯-১৪। নিক্িতে তৌল করিয়া বিচার করিলে নিউ দুর জেনি তর বম মার র181 

প্রীতি অধিক ( ওজনে ) হয় কে না জানে? লাজ নতি ভয়ে নিকটে আওব 

১১-১২। জগতে গ্রীতির তুল্য দ্বিতীয় কিছু নাই রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভাওব 

যাহার সহিত আপনার প্রাণের তুলন! দিই। কাম কৌশল কোপ কাজর তবু রাজব রে। 

১৩-১৪। বিস্তাপতি কহে, রীতির উপমা নাই, কবন্ছ কোকিল মধুর কুহু কুহু 

দষ্পতীর প্রীতি অচল। কব কপোত ক রব মুহু 
_ করজশাসন কল! আসন কছু ন গোয়ব রে ॥ ৪। 

কবছু ছু মেলি সঙ্গীত গাওব 

রে কব কর গহি ক লাওব 
(বাধার উক্তি) কব কেতুক কোপ কিয়ে রস রাখি রুষব রে। 

দিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল । যতন করি হরি কত ন ভাখব 

পিয়া পরসাদে ভেল অনুকূল ॥ ২। আশ দেই পিয়া পাশ রাখব 

অছল দারুণ বিরহে বিভোর । সময় বুঝি তহি মাজিব হোই পুন সাড্বি হোয়ব রে ॥৬ 
তুরিতে আবি পিয়! মোহে লেল কোর ॥ দ। বচন ছলে বব সাধ মানব 
ভূষিত চাতক জনি নব ঘন মেলি। মীনকেতন যুঝত জানব 

ভূখল চকোর চাদ কর কেলি ॥ ৬। মদন ময় মত্ত হাতী মাতব অচিরে মুষব রে। 



পনি 

এতছ কহিতে সখী তুরিতে আগুলি 
সুধা সম বাত লাওলি 

কানু সুন্দর চতুর মন্দির নিকটে আওল রে।৮ 

_ হরখি হসি হসি বোলয় রাধা 

অচিরে বিহি কিয়ে পুরব সাঁধা 
শরদ টাদ চকোর মিলল সিংহ ভূপতি গাবই রে ॥১। 

পদকল্পতর ৷ 

১। প্রেম-- প্রিয় । কওন--কোন। জনি-- 

যেন। নাহ--নাথ। আগর-স্অগ্রগণ্য । রে 

পরম প্রিয় সজনি, সুপুরুষ গুণাগ্রগণ্য কলাসাগর 
নাথ কোন দিন নয়ন গোচর হইবে (কোন দিন সে 

আসিবে ১। 

২। যখন মধুসূদন ভবনে আসিবে, দূরে থাকিয়া 

আমাকে বলিয়া পাঠাইবে।  দুখন- দূষণ, দোষ। 

ভূখন-্স্ভূষণ। সমক--সম্ক। সকল দোষ ত্যাগ 

করিয়া! ( মাধবের সকল অপরাধ ভূলিয়! ) সম্যক রূপে 
সাজিব। 

৩। সম্ভাওব-_-প্রবেশ করিবে। হিয়ে সম্ভাওব-__ 

আলিঙ্গন করিয়! বক্ষে লইবে। কাঁজর-__কার্যা। 

রাজব__শোভা পাইবে । লাঁজনভ্রভয়ে নিকটে 

আসিয়া রসিক ব্রজপতি (যখন ) আলিঙ্গন করিবে 

তখন কামকৌশল কোপ কার্য (আমার পক্ষে) 
শোভা পাইবে। 

৪1 করজশাসন---নখাঘাত। গোয়ব-- 

হারাইবে, ভুলিবে। কখন কঠে কোকিলের ধ্বনি, 

কথন মুহুমু্ধ কপোত করব, নখাঘাত, কল! আসন 

কিছু ভূলিব না। 

৫€। কবছু কর গনি ক লাওব-_-কখন করে 

গ্রহণ করিয়। কে আনিব (গ্রীবালিঙ্কন করিব )। 

কখন কৃত্রিম কোপ করিয়া রস রাখিয়া রাগ করিব। 

৬। ভাখব--ভাবিবে, কথা কহিবে। আশা! 

দিয়! শ্রিম্নতমকে নিকটে রাখিব । মাজ্ঘি-_মহার্ঘ। 

সাভিব-_শল্তা। তখন সময় বুঝিয়া মহার্থ হইব 
আবার শত্তা হইব। 

রী বিস্তাপতি। 
টি 

৭। সাধ মানব---সাঁধিলে মানিব। মীনকেতম 

যুষত জানব--জানিব যে মদন যুদ্ধে উদ্ভত হইয়াছে। 
ময়--মদ। মৃষব-_মুষল ( অন্কুশ ) দ্বারা নিবারিত। 

মদন (রূপ) মদমত্ত হম্তী মাতিবে, লীগই অস্কুশ দ্বারা 
নিবারিত হুইবে। 

৮। তুরিতে আঁওলি-_ত্বরিতে আমিল। বাত 

লাঁওলি-_কথ! আনিল (কহিল )। সখী অমৃত তুল্য 

কথ! কহিল, সুদ্দর চতুর কানাই মন্দির ( গৃহের ) 

নিকট আমিল। 

৯। হরখি--হধিত হুইয়!। রাধা হরযিত হইয়া 

হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে, বিধি কি শীপ্র সাথ পূর্ণ 

করিবে! চকোর শরচ্চ্্ প্রাপ্ত হইল, সিংহভূপতি 
(শিবসিংহ ভূপতির সাক্ষাতে কবি ) গাহিতেছে। 

৮১৩ 

( সখীর উক্তি ) 

অধর সুধা মিঠি দুধে ধবরি ভিঠি 
মধু সম মধুরিম বানী রে। 

অতি অরথিত জে জতনে ন পাইঅ 

সবে বিহি তোহি দেল আনি রে ॥ ২। 

জন্ম রূসহ ভাবিনি ভাব জনাই । 

তুয় গুনে লুবুধল স্থুপনূ অধিক দিনে 
পানুন আএল মধাই ।| ৪। 

জস্থ গুন ঝখইতে ঝামরি ভেলি হে 

রয়নি গমওলহ জাগি রে। 

সে নিধি বিধি অনুরাগে মিলন তোহি 
কাহু, সম পিজ অনুরাগি রে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি গুণমতি রাখএ 

বালভুকে অপরাধ রে। 

রাজ! সিবলিংহ রূপ নরাএন 

লখিম! দেবি অরাধ রে ॥ ৮। 
তালগত্জের পু-খি। 



বিদ্কাপতি। 

ধনছিমালব ছন্দ । 

অধরে মিষ্ট ভুধা, ছুধের ন্যায় ধবল দৃষ্টি, মধু 
ভূল্য মধুর বাণী, অত্যন্ত প্রার্থিত হইয়াও যাহা যত্বে 
পাওয়া যায় না, বিধি তোকে সকলি আনিয়া দিল। 

৩-৪। ভাবিনি, ভাব জানাইয়! মান করিও না। 

তোর গুণে লুন্ধ হইয়া অনেক দিনের পর স্থুপ্রতৃ 
মাধব অতিথি হইয়া আমিল। 

€-গ। যাহার গুণ ম্মরণ করিয়া শোক করিতে 

( দেহ ) মলিন হইল, রজনী জাগিয়া যাপন করিলে, 

কানাইয়ের তুল্য অনুরাগী প্রি রদ্ব বিধির কৃপায় 
তোকে মিলিল। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, গুণবতী বল্লভের 

জপরাধ রক্ষা (মাজ্জন। ) করে। রাজা শিবসিংহ 

রূপনারায়ণ লখিম! দেবীর আরাধ্য। 

৮১৭ 

( সখীর উক্তি ) 

জ! লাগি চাদন বিখ তু ভেল 

টাদ অনল জ! লাগি রে। 

জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক 

মদন বৈরি জ! লাগি রে ॥ ২। 

সে কাহু, কতে দিনে পাহুন 

হসি ন নিহারসি তাহি রে। 

হৃদয়ক হার হঠে টারহ জন 

পেম স্ুধা অবগাহি রে ॥ ৪। 

রোয়ইতে নোরে আতুর ভেল লোচন 

রয়নি জাম জুগে গেলি রে। 

ফজল চিকুর চীর নহি চেতএ 

হার ভার তনু ভেল রে॥ ৬। 
তপ তোর তরুন করুনে কাহ, আএল 
কাই বঢ়াবসি মান রে। 

৪৮৭ 

জেও ন অছল মন সেও ভেল সংপন 
কবি বিষ্ভাপতি ভান রে ॥ ৮। 

তালপত্রের পু খি। 

শ্রিয়তমা মালব ছন্দ । ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা । 

১। জা--যাহি, যাহার। তিথ--তীক্ষ, 
তীন্র' 

১-২। যাহার লাগিয়া চন্দন বিষ হইতেও তীব্র 
হইল, যাহার জন্য চন্দ্র অগ্নি হুইল) যাহার লাগিয়া 

দক্ষিণ পবন শর হইল, যাহার লাগিয়া মদন বৈরী 
হইল। 

৩। কতে দিনে _কত দিনে, কত কাল পরে। 

পাহুন__অতিথি। নিহারসি- দেখিস। তাহ. 

তাহাকে । 

৪। হৃদয়ক--হবদয়ের। হঠে_বল পূর্বক, 

জিদ করিয়া। টাঁরহ--ঠেলিও। জন্-_না। 
অবগাহি-__-জানিয়া । 

৩-৪। সে কানাই কত দিন পরে তোর অতিথি, 

হানিয়া তাহাকে দেখিস্ না? প্রেম সুধা জানিয়া 

(প্রেমামৃত অবগত হইয়া ও ) হৃদয়ের হার বলপূর্বক 

ঠেলিস্ না। 

৫। রোয়ইতে--রোদন করিয়া, রোদন 

করিতে ।  রয়নি--রজনী। নোরে--লোরে, 
অশ্রতে । 

৬। ফুজল- মুক্ত। চেতএ--চেতন করে, 

স্থরণ করে। 

৫-৬। রোদন করিয়া অশ্রুতে চক্ষু আতুর হইল, 

রজনীর যাম যুগের (তুল্য ) গেল। মুক্ত চিকুর (ও) 

বস্ত্র স্বরণ করিতিস্ না, দেহে হার ভার হইল। 

৭। আয়ল- আসিল। কাই-__কেন। 

বঢ়াবসি__বাড়াম্। 

৮1 জেও-_যাহাও। . 

সেও--তাহাও। সংপন---সম্পন্ন ৷ 

৭-৮। তোর তপ (ফলে) তরুণ কানাই 

করুপাবশতঃ (কুপা করিয়!) আসিল, কেন মান 

অছল-সআছিল। 



৪৮৮ 

বাড়াস্? কৰি বিস্তাপতি কহিতেছে যাহা মনেও 
ছিল না তাহাও সম্পন্ন হইল। 

৮১৮ 

(রাধার উক্তি ) 

কত ন দিবস লএ অছল মনোরথ 

হরি সঞ্চে৷ বঢাওব নেহ।। 

সে সবে সফল ভেল বিহি অভিমত দেল 
সহজে আএল মঝু গেছা ॥ ২। 

মাই হে জনম কৃতারথ ভেলা ৷ 

বদন নিহারি অধর মধু পিবিকহ 

হরি পরিরভ্তন দেল! ॥ ৪। 

গীন পওধর হরখি পরসি করু 

নিবিবন্ধ খোএলহ্ছি পানী। 

পুলকেঁ পরল তনু মুদিত কুম্থমধনু 
গাবএ ন্থললিত বানী ॥ ৬। 

তোঞ্চে ধনি পুনমতি সব গুন গুণমতি 

বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরা এন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। 
তালপত্রের পৃথি। 

১-২। কত দিন হইতে মনোরথ ছিল, হরির 

সহিত স্গেহ বাড়াইব। সে সকল সফল হুইল, বিধি 

অভিমত দিল, ( মাধব ) সহজে ( আপনি ) আমার 

গৃহে আসিল। 
৩-৪। সখি, জম্ম কৃতার্থ হইল । বদন নিরীক্ষণ 

করিয়া, অধর মধু পান করিয়া হরি আলিঙ্গন দিল। 
€-৬। হৃর্ষিত হইয়া! পীন পয়োধর স্পর্শ করিল, 

হত দ্বারা নীবিবন্ধ খুলিল। তন্ন পুলকে পুর্ণ হইল, 

কুন্মমধন্ধু মদন আনন্দে সুললিত বানী (গীত) 
গাছিল। 

৭-৮। বিষ্তাপতি কবি কহে, ধনি, তুমি পুণ্যবত্তী, 

বিভাপতি । 

সকল গুণে গুণবতী। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ 

লখিমা! দেবীর বল্পত। 

৮১৯ 

৬: ৬॥ ৬) ) 

সরদক চান্দ সরিস তোর মুখ রে। 

ছাড়ল বিরহ অঁধারক ছুখ রে ॥ ২। 

অমিল মিলল অছ সুদৃঢ় সাজ রে। 
পুরুবক পুন পরিনত ভেল আজ রে ॥ ৪ । 

হেরি হল সুন্দরি স্থনহ বচন মোর রে। 

পরিহর লাজ স্থলহু মন তোর রে ॥ ৬। 

রসমতি মালতি ভল অবসর রে । 

পিবও মধুর মধু ভূখল তমর রে ॥৮। 

উপনত পাহুন রিতুপতি সাহ রে। 

অপন্মক অঙ্গিরল কর নিরবাহ রে ॥ ১০। 

সুপুরুখে পাওল স্থুমুখি স্নারি রে। 

দৈবে মেরাওল উচিত বিচারি রে ॥ ১২। 
নেপালের পুথি । 

১-২। ভোর মুখ শরচ্ন্্র তুল্য বিরহের অন্ধকার 

ত্যাগ করিল। 
৩-৪। অমিল (যাহা এত দিন মিলে নাই) 

অত্যন্ত নিকটে দৃঢ়ভাবে মিলিয়াছে, পূর্বের পুণ্য 
আজ পরিণত হুইল। 

৫-৬। নুন্দরি দেখ, আমার কথা শুন। তোমার 

মনের স্থুলভ লজ্জা পরিহার কর। 

৭-৮। রসবতী মালতীর উত্তম অবসর হুইয়াছে। 

ক্ষুধিত ভ্রমর মধুর মধু পাঁন করুক। 

৯। সাহ- শাহ, রাজ! । 

৯-১। খধাতুপতি রাজ অতিথি (রূপে ) উপনীত 
হইয়াছে, আপনার অঙ্গীকার নির্বাহ কর। 

১১-১২। সুপুরুষ নুমুখী পাইল, দৈব উচিত 

বিচার করিয়া মিলাইল। 



বিচ্যাপতি। ৪৮৯ 

৮২০ 

( সখীর উক্তি) 

চিরদিনে সে বিহি ভেল নিরবাধ। 

পুরাওল দুছুক মনোভব সাধ ॥ ২। 

আওল মাধব রতি স্থখ বাস। 

বাঁ়ল রমনিক মনহি উলাস ॥ ৪। 

সে তনু পরিমলে ভরল দিগন্ত । 

অনুভবি মুরুছি পড়ল রতিকম্ত ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি কুমুদিনি ইন্দু। 

উছলল সখিগন আনন্দ সিন্ধু ॥ ৮। 

গীত চিন্তামণি। 

৮২১ 

( সখীর উক্তি ) 

দুহুক ছুলহ দুহু দরশন ভেল। 
বিরহ জনিত ছুখ সব দূরে গেল ॥ ২। 

করে ধরি বৈসাওল বিচিত্র আসনে । 

রময় রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥ ৪। 

বহুবিধ বিলসয় বহুবিধ রঙ্গ । 

কমলে মধুপ জনি পাওল সঙ্গ ॥ ৬। 

নয়ানে নয়ান ছুহার বয়ানে বয়ান । 

ছুহু গুণে দুহু গুণ দু জনে গান ॥৮। 

ভনই বিদ্ভাপতি নাগরী ভোর। 
ত্রিভূবনবিজয়ী নাগর চোর ॥ ১০। 
১। ছুই জনের ( পরম্পরের ) ভর্লভ দর্শন 

উভয়ের হইল। 

৪। শ্ামরত্ব রমণীরত্বের সহিত আনন্দ উপভোগ 

করিতে লাগিল। 

তু 

৮২২ 

( সথীর উক্তি) 

মদন মদীলসে শ্যাম 'বিভৌর । 

শশিমুখি হসি হসি করু কোর ॥ ২। 

নয়ন ঢুলাঢুলি লহ লহু হাস। 

অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাস ॥ ৪। 

রসবতি নারি রসিকবর কান । 

রহি রহি চূন্বই নাহ বয়ান ॥ ৬। 

ছুছ তনু মাতল ছু শর হান। 

বিষ্ভাপতি কর সে রস গান ॥ ৮। 

গীত চিস্তামণিতে গোবিনা দাসের পদে এই পদের 

প্রথম চারিটী চরণ আছে। অবশিষ্ট এই-_- 

নিরসি অধর মধু পিবি আগয়ান। 

মর্দন মহোদধি ডুবল কান। 

ঘন ঘন চুন্বই নাহ বয়ান । 

সরসি চান্দ মিলল এক ঠাম ॥ 

নিবিড় আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ। 

অপরূপ রতিকেলি মনসিজ ভঙ্গ ॥ 

দুরে গেল ময়ূর শিখণ্ড পীতবাস। 

ছুহু রূপ নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ 

৮২৩ 

(রাধার উক্তি) 

চিরদ্দিনে সো বিহি ভেল অনুকূল রে। 

দুন্ধ মুখ হেরইতে ছুহু সে আকুল রে ॥ ২। 
বাছ পসারিয়! ছুহেঁ হুহ৷ ধর রে। 

দুহু অধরামূতে ছু মুখ ভরু রে ॥ ৪। 

দুহু তনু কাপই মদন উছল রে। 

কি কি কি করি কিছ্কিণী রুচল রে॥ ৬। 

জাতহি প্মিত নব ব্দনে মিলল রে। 

ছুছ পুলকাবলি তে লহ লহ রে 8৮। 



৪৯০ বিগ্ভাপতি । 

রসে মাতল ছু বসন খসল রে। 

বিদ্ভাপতি কহ রসসিম্ধু উছলল রে ॥ ১০। 

৫ | কুচল-_রচিল, শবিত তইল। 

৭। নবীন ক্ষুদ্র হাস্ত ( শ্মিত) জন্ম গ্রহণ ক্রিয়া 

মুখে মিলিল ( উভয়ের মুখ সম্মিত হল )1 
৮। উভয়ের দেহ লঘু লঘূ পুলকাঞ্চিত হইল । 

এই পাঠ গীত চিস্তামণি হইতে গৃহ্থীত। পাঠাস্তরে 

প্রথম চার পংক্তির পরে এইরূপ আছে-_ 

ছুহু তন্থু কাপই মদ্দনক রচনে | 

কিন্কিনী রোল করত পুন সদনে ॥ 

বিস্তাপতি' অব কি কহুব আর । 

ধৈসন প্রেম দুছ তৈসন বিভার ॥ 

৮২৪ 

(রাধার উক্তি) 

আর দুরদেশে হম পিয়। ন পঠাও। 
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও ॥ ২। 

শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা। 

বরিখের ছত্র পিয়া দরিরার না ॥ 91 

নিধন বলিয়া পিয়ার না কলু যতন। 

এবে হম জানলু পিয়া বড় ধন ॥ ৬। 

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। 

নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি ॥৮। 

এই পদের ভাষা একেখারে পরিবর্তিত হইয়া 

গিয়াছে। 

৮২৫ 

( সখীর উক্তি ) 

দুভ' দু নিরখই নয়নক কোনে । 
ঢু হিয় জর জর মনমথ বানে ॥ ২। 

দুন' তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প। 

ভুছ' ্ ত মদন সাগরে দেই বম্প ॥ ৪। 

ছুহু ছুছ' আরতি পিরিতি নহি টুটে। 
দ্রশন পরশে কতেক সুখ উঠে ॥ ৬। 

গ্বীত চিন্তামণি। 

৮২৬ 

(রাধার উক্ত ) 

সেই পিয়া গুন কহি নজায়। 

দ্বারিদ হেম জনি তিল এক ন ছোড়য় 

রভসে রজনি গমায় ॥ ২। 

সে মোর শ্রমজল আচরে পোছএ 

দেই বসনক বায়। 

মবণাল চম্পকদাম সম তনু 

হিয়। বিন সেজ ন ছোয়ায় ॥ ৪। 

চিবুক কর গহি সঘন নিরখয় 

মুখ তরি তান্বুল খওয়ায় | 

বৃন্দাবন ভরি রসক বার্র 

কবিশেখর রস গায় ॥ ৬। 

কার্তনানন্দ। 

১। কি নজায়--বল৷ যায় ন1। 

৪1 মৃণাল চম্পকদাম তুল্য (আমার) দেহ 

(নিজের ) হৃদয় ব্যতীত শয্যা স্পর্শ করিতে দেয় 

না (আমাকে বক্ষস্থল হইতে কখন নামায় না )। 

৫ থওয়ায়--থাওয়ায়। 

৬। রূসক ৰাদর- রসের মেঘ, অর্থাৎ রস 

বর্ষণ করে। 

৮২" 

(রাধার উক্তি ) 

মাধব রজনী পুন্ু কতএ আউতি 

সজনী সিতল-ওরে চন্দ! 

বড়ে পুনে মীলত গোবিন্দা নারে কী। 



বিদ্যাপতি। 

মুখ সসি হেরী অধর অমিঞ কত বেরী 
অনন্দে ওরে পিবই মুহ লএ 

মদন জিঅবই না রে কী॥ ২। 

হরি দেল হরবা অলখিত রতন পবরবা 

জীব লাএরে ধরব! নিধন নাঞী 

নিধানে না রে কী। 

কবি বিষ্যাপতি গবই বড়ে পুনে পুনমত পবই 

মানস পুরলা সকল কলুখ বিহি হরলা 

নারেকী॥৪8। 

নেপালের পুখি। 

১। নারে কী-_নহে কি? গানের ধয়া। 

১-২। সজনি, মাধব ( এই শবে বৈশাখ মাস ও 

মাধবের সঙ্গে অতিবাহিত রাত্রি ছই-ই বুঝাইবে ) 
রজনী, শীতল চন্ত্র আবার কোথা হইতে আসিবে; 

গোঁবিন্দ কি অনেক পুণ্য নভিলে মিলে? মুখ চন্দ্র 

দেখিয়া, মুখ দিয়া কত বার অধর অমৃত পান করিল, 

নহিলে মদন কেমন করিয়া বাচিবে ? 

৩-৪। হরি গোপনে প্রবাল রত্বের হার দিল, 

সেই নিধি নির্ধনের গ্াায় প্রাগের মত কি রাখিব না? 

কবি বিদ্তাপতি গায়, বড় পুণ্যে পণ্যবান পায়, মানস 

পূর্ণ হইল, বিধাতা কি সকল কলুষ হরণ করিল না? 

৮২৮ 

(রাধার উক্তি ) 

জঁও হম জনিতছ' তনি তহ 

উপজত মদন বেয়াধি। 

বানু ফাস লয় ফসিতছ' 

হসিতন্থ অভিমত সাধি ॥ ২। 

স্মুখি ভইয়ে হুসি হেরিতছ' 

ফেরিতহু সখি তন খেদ। , 
মনসিজ শর নহি সহিতন্থ' 

রহিতন্ছ হমে নিরভেদ ॥ ৪। 

৪৯১ 

পরসনি তই রতি সজিতন 

বজিতন্ত লাজ নিবারি । 

কয় পদ্মিরস্তন গবিতন্' 

ভরিতন্' গুণ অবধারি ॥ ৬. 

অযশ স্থযশ কয় গুণিতন্' 

শুনিতভ' নহি উপহাস। 

মনও নই হরি পরিহরিতন' 

করিতন্' মন ন উদাস ॥ ৮। 

নারি মনোরথ তাভিমত 

শত শত রহস নিরূপ। 

কবি বিষ্ভাপতি গাওল 

রস বুঝ শিশসিংহ ভূপ ॥ ১০। 
মিথিলার পদ। 

১। জও-যদি। তনি--.তিনি। তহ-_ 

হইতে । উপক্জত--উপজিবে ' 

২। ফাস-_ফীস, পাশ। ফসিতহাঁ- ফাঁসাইতাম, 
বাধিতাম। 

১-২। যদি আমি জানিতাম তাহা হইতে মন 

ব্যাধি উৎপন্ন হইবে, ( তা! হইলে  বাহুপাশ লইয়া! 

বাধিতাম, অভিমত সাধিয়! হাসিতাম । 

৩। সুমুখি- সম্মুখে ফিরিয়া । ভইয়ে--হইয়! | 

ফেরিতভ'-_ফিরাইতাম, দূর করিতাম | তন খেদ__ 
তনুর খেদ, দেহের যাতনা । 

৪। নিরভেদ-_নির্ভেদ, অভেদ। 

৩.৪) (তাহার) সম্মুখে ভিরিয়! হাসিয়া দেখিতাম, 

সখি, দেহের যাতনা দূর করিতাম। কনর্পের শর 

সহা করিতাম না, আমি (তাহার সহিত ) অতেদ 

রহিতাম। 
€ | পরসনি-_ প্রসরা । 

কহিতাম। 
৬। গবিতঙ্__গান করিতাম। ভরিতহ'__ 

ধারণ করিতাম। 

৫-৬। প্রসন্ন হুয়া রতিসজ্জ! কঞ্িতাম, লজ্জা 

বজিতন্--কথা 



৪৯২ 

নিবারণ করিয়া কথ! কহিতাম, আলিজন করিয়! 

গান করিতাম, গুণ অবধারণ করিয়া ধারণ করিতাম । 
৭। গুণিতছ__গণন! করিতাম 

৮। মনও-_মনেও। পরিহরিতছ' পরিহার 

করিতাম । 

৭-৮। অযপকে সুষশ করিয়া গণনা করিতাম, 

উপহাস গশুনিতাম না, মনেও হরিকে পরিহার 

করিতাম না, মনকে উদাস করিতাম না। 

৯-১*। নারীর অভিমত মনোরথে শত শত 

রহচ্ঠ নিরনপণ হয়। কবি বিস্তাপতি গাইল, শিবসিংহ 

ভূপ রস বুঝেন । 

৮২৯ 

(রাধার উক্তি) 

কুন্দল কনক কহ্াই হম 

কসৌটা তৃল। 
নিঅ হিঅ কসল বালস্তু 

বুঝল বনু মূল ॥ ২। 

এ সখি স্বপন সমাগম সখ 

কহুহি ন জাএ। 

মন কর মনাও ন ছাড়িঅ 

রাখিঅ ছি লাএ ॥ ৪। 

পুরব গৌরি হুমে পু্জলি 
পুনে পরিনত নেহ। 

জীব এক কএ মানল 

কী জঞ্রেষ। ছুই দেহ ॥ ৬। 

লছমী নরাএন নৃপ কহু 
তোৌহে গুনমতি নারি। 

জা সঞ্গো নেহ বঢ়াবহ 
সেহে দেব মুরারি ॥ ৮। 

যাগতরলিনী। 

১-২। কানাই কুদা (চাচা) সোনা, আমি 

বিগ্ভাপতি। 

কষ্টিপাথর তুল্য। নিজের হৃদয়ে কষিয়া বুঝিলাম 
বল্পত, বহু মূল্যবান । 

৩-৪। হে সখি, সুপ্রভূর গমাগম সুখ কছা! যায় 

না, মনে করি মন হইতে ছাড়ি না, হৃদয়ে লাগাইয়! 

রাখি। 

৫-৬। পূর্বে আমি গৌরীর পৃজ! করিয়াছিলাম 

(সেই) পুণ্যে গ্গেহ পরিণত হইল, যদিও ছুই দেহ 
(তথাপি ) জীবন একই মানি । 

৭-৮। লক্ষ্মী নারায়ণ নৃপ কহে, তুমি গুণবতী 

নারী, যাহার সহিত দেহ বাড়াইবে সে দেব মুরারি। 

৮৩৬ 

(রাধার উক্তি) 

কে মোর! জাএত ছুরহুক দূর । 

সহস সৌতিনি বস মধুরপুর ॥ ২। 

অপনহি হাত চললি অছ নীধি। 

জুগ দশ জপল আজে ভেলি সীধি ॥ ৪। 

ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল। 

চান্দ কুমুদ দুহু দরশন ভেল ॥ ৬। 

কতএ দমোদর দেব বনমারি। 

কতএ কহমে ধনি গোপ গোয়ারি ॥ ৮। 

আজে অকামিক দুই দ্িঠি মেলি। 

দেব দাহিন ভেল হৃদয় উবেলি ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি ্থন বরনারি। 

কুদ্দিবস রহএ দিবস দুই চারি ॥ ১২। 
নেপালের পুখি। 

১-২। কে আমার দ্ধুর হইতে দূরে যাইবে, 
মধুপুরে সহল্র সতীন বাস করে। 

৩-৪। আপনার হাত হইতে নিধি গিয়াছিল। 

বশ যুগ জপ করিয়া আজ সিদ্ধি হইল। 

৫-৬। সুখি, কুদিবস গেল ভাল হইল, চক্র 
ও কুমুছে দর্শন হইল। 

৮। ক্হদে -আমি কহি। 



বিগ্ভাপতি। 

৭-৮। কোথায় দামোদর দেব ধনমালী, কোথার 

জমি মূঢ়া গোপী ! 

১*। উবেলি-_উদ্বেলিত হইয়া । 

৯-১*। আজ অকন্মাৎ ছুই দৃষ্টিতে মিলন হইল, 
হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া! দেবত! দক্ষিণ ( প্রসর ) হইল। 

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্, 

কুদিৰস ছুই চারি দিন থাকে। 

৮৩১ 

(রাধার উক্তি) 

মাধব কত তোর করব বড়াই । 

উপম1 তোহর হম ককর! কহব 

কহি তু অধিক লজাই ॥ ২। 
জে শ্রীথণ্ড সৌরভ অতি ছুল্লভ 
তো পুন কাঠ কঠোর । 

জেঁ। জগদীশ নিশাকর তো পুন 
একহি পক্ষ ইজোর ॥ ৪। 

মনি সমান অওরে! নহি দোসর 

তনিকছ পাথর নামে । 

কনক ক্দলি ছোট লজ্জিত ভৈরহু 

কী কু ঠামহি ঠামে ॥ ৬। 

তোহর সরিস এক তোহ মাধৰ 

মন হোইছ অনুমানে | 

সজ্জল জন সে নেহ কঠিন থিক 

কবি বিষ্াপতি ভানে ॥ ৮। 
মিধিলার পদ । 

১। বড়াই__প্রশংসা। এখন এই শব্ের 

কিছু অসদর্থ হইয়! গিয়াছে। 
২। ককরা--কাহাকে। 

১০২। মাধবঃ তোর প্রশংসা কত করিব? 

৪৯৩ 

৩-৪1 যদ্ধিও চন্দনের সৌরভ অতি হুর্ত সে 
আবার কঠিন কাঠ। যদি চন্ত্র জগতের প্রতু তথাপি 
সে এক পক্ষ ঞ্নুত্র উজ্জ্বল । 

৫। অওরে-_আপর, আর । তনিকহু-_তাহার। 

৫-৬। মণি তুল্য দ্বিতীয় আর নাই, তাহার নাম 

পাথর, স্বর্ণ কদলী কি কহিব, ছুই আপনার আপনার 

স্থানে লজ্জিত হইয়! থাকে। 

৭। সরিস- _সদৃশ। 

৭-৮। মনে অনুমান হইতেছে, হে মাধব, এক 

তুই তোর সদৃশ। কবি বিস্তাপতি কহিতেছে 
সজ্জনের সহিত স্সেহ কঠিন। 

৮৩২ 

(রাধার উক্তি) 

খিতি রেণু গন জদি গগনক তারা । 
দুই কর সিচি জদি সিন্ধুক ধারা ॥ ২। 

পুরুব ভানু জদি পছিম উদ্দীত। 

তইঅও বিপরিত নহ স্বজন পিরীত ॥ ৪। 

মাধব কি কহব আন । 

ককর উপমা দিয় পিরিতি সমান ॥ ৬। 

অচল চলয় জদি চিত্র কহ বাত। 

কমল ফুটয় জি গিরিবর মাথ ॥ ৮। 

দাবানল শিতল হিমগিরি তাপ। 

চান্দ জদি বিষ ধর স্তথুধা ধর সাপ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি শিবসিংহ রায় । 

অনুগত জন ছাড়ি নহি উজিয়ায় ॥ ১২। 

কার্তনানন্দ। 

৪। তইঅও-_তথাপি। ৫1 আন-_অন্ত। 

৬। ককর- কাহার। 

৭। বাত--কথা। . 

৯-১০ | দাবানল বযর্দি শীতল ও হিমগিরিতে 

কাহাকে তোর তুল্য কহিবে, কহিতে অধিক লজ্জা উত্তাপ হয়, চক্র বদি বিষ ধারণ করে ও সর্পেনুধা 
হয়। ধায়ণ করে। 



৪৯৪ 

৩১৮৯। 

উ্য়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিখ্বিভাগে 

বিকসতি যদি পল্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে। 

প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বস্ধিরূ 

ন চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিৎ ॥ 

পদ্যসংগ্রহ। 

য়-_জুয়ায়, যোগ্য হয়। 

৮৩৩ 

( রাধার উক্তি ) 

*  হাতক দরপন মাথক ফুল 

নয়নক অঞ্জন মুখক তান্বুল ॥ ২। 

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। 

দেহক সরবস গেহক সার ॥ ৪। 

পাথিক পাখ মীনক পানি। 

জীবক জীবন হম তুহু জানি ॥ ৬। 

তুহু কইসে মাধব কহ তুছ মোয়। 

বিষ্ভাপতি কহ দুছু দোহা হোয় ॥ ৮। 

১-২। (মাধব, তুমি আমার ) হস্তের দর্পণ, 

মন্তকের ফুল, চক্ষের অঞ্জন, মুখের তাম্ুল। 

৩-৪। ভ্দয়ের কন্ত,রী ( লেপন ), কণ্ঠের হার, 

দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। 
৫-৬। পাখীর পাখা, মতসের জল, জীবনের 

ভীবন, আমি তোকে জানি (আমি তোকে এইরূপ 

জানি )। 

৭। মাধব তুই কেমন, তু” আমায় বল। 

৮। বিগ্ভাপতি বলিতেছে ছুই জনে ছুই জনই 

হয় ( রাধ! মাধব এবং মাধব রাধা )। কীর্তভনানন্দের 

পাঠে ভণিতা নাই। 

জীবক জীবন হম সন জানি 

হম জৈসন মাধব কহুলম তোয়। 

তু কৈসে মাধৰ কহ তনু মোয় ॥ 

বিদ্ভাপতি। 

৮৩৪ 

(রাধার উক্তি) 
সখি কি পুছদি অনুভব মোয়। 

সেহো৷ পিরিতি অনুরাগ বখানইত 
তিলে তিলে নৃতুন হোয় ॥ ২। 

জনম অবধি হম রূপ নিহারল 

নয়ন ন তিরপিত ভেল। 

সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 

শ্রতিপথে পরশ ন গেল ॥ ৪। 

কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল 

ন বুঝল কৈসন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল 

তইও হিয়৷ জুড়ল ন গেল ॥ ৬। 

“কত বিদগধ জন রস অনুমগন 

অনুভব কান ন পেখ। 

বিষ্ভাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত 

লাখে ন মিলল এক ॥ ৮। 

২। সেহে--সেই। 

৪। শ্রুতিপথে পরশ ন গেল- শ্রুতিপথে স্পর্শ 

গেল না (তাহার কথা শ্রবণে লাগিয়া রহিল ন। )। 

৫| রভসে গমাওল-_আনন্দে কাটাইলাম। 

কেল- কেলি। 

৬। তইও-_তথাপি। জুড়ল-_ভুড়ান, শীতল । 
৭। কাহু--কাহারও। পেখ- দেখি। 

এই পদ্দ এই আকারে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের 
সঙ্কলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর 
হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রাপ্ত 

হন। মিথিলায় প্রায় এই পাঠ প্রচলিত আছে। 

পদ্নকল্পতরু ভণিতায় বিস্তাপতির নাম নাই। 

কত বিদগধ জন রম অন্গুমোদই 

অনুভব কাহু না দেখি। 

কহ কবি বলত হাদয় জুড়াইতে 

মিলরে কোটিনে একি ॥ 



বিদ্কাপতি। 

৮৩৫ 

(রাধার উক্তি ) 

শুনু রসিয়া। 

আব নই বজাউ বিপিন বসিয়া ॥ ২। 

বার বার চরণারবিন্দ গহি 

সদ! রহব বনি দসিয়া । 

কি ছলভ' কি হোয়ব সে কে জানে 

বৃথা হোয়ত কুল হসিয়া ॥ ৪। 

অনুভব এঁসন মদন ভজঙম 
হৃদয় হমর গেল ডসিয়। । 

নন্দনন্দন তয় শরণ ন ত্যাগব 

বন জন্ম অঠা দ্ুরজসিয়া ॥ ৬। 

বি্যাপতি কহ শুন বনিতামণি 

তোরে মুখে জীতল শশিয়া । 

ধন্য ধন্য তোর ভাগ গোয়ালিনি 

হরি ভজ জদয় ভলসিয়! ॥ ৮। 
রাগতরঙ্গিণী। 

১। রসিয়া-_-রসিক, মাধবকে সম্বোধন করিয়া । 

২। আব- এখন | বজাউ--বাজাও। ৰসিয়া-_ 

বাশী। 

১-২। শুন রসিক (মাধব), এখন বিপিনে 

বাশী বাজাইও না। 

৩। গহি- গ্রহণ করিয়া। বলি-__-বলিয়া, 

হুইরা। দসিয়া-_ দাসী । 

৪। ছলহু-ছিলাম। কুল হসিয়া_-কুলে 
হাসি। 

৩-৪। বার বার ( তোমার ) চরণারবিন্দ গ্রহণ 

করিয়! দাসী হয়! থাকিব। কি ছিলাম কি হইব 

সে কে জানে, কুলের হাসি বুথ! হইবে। 

€ | ডসিয়া দংশন করিয়া! 

৬। বছু--হয়। জন্ু--না। অহা- আপনার । 

ভুরজসিয়া---চূর্যশ, অপযশ ।' 

৪৯৫ 

৫-৬। এরূপ অনুভব (হইতেছে ) মন ভূজজ 
আমার হৃদয়ে দংশন করিয়। গেল। নন্দনন্দন, 

তোমার শরণ ত্যাগ করিব না, আপনার অপ্যশ 
না হয় (আমার কলঙ্ক হয় হউক তোমার বেন 
অপধযশ না হয় )। 

৮। হুলসিয়া-_উল্লাস করিয়া । 

৭-৮। বিস্তাপতি কহে, শুন রমমীমণি, তোর 
মুখ শশীকে জয় করিয়াছে, গোয়ালিনি (রাধা ), ধন্য 
ধন্য তোর ভাগা, হৃদয়ে উল্লাস করিয়া হরিকে ভজনা 
কর। 

প্রার্থন। ৷ 

৮৩৬ 

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলে! 

মিলি মিলি পরিজন খায় । 

মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত 
করম সঙ্গে চলি যায় ॥ ২। 

এ হরি বন্দে! তুয় পদ নায়। 

তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি 

পার হোয়ব কওন উপায়'॥ ৪1" 

যাবত জনম হম তুয় পদ ন সেবল 

যুবতি মতি মঞ্ঞে মেলি। 

অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল 

সম্পদদে বিপদহি ভেলি॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি নেহ মনে গণি 

কহুলে কি বাটব কাজে । 

সবক বেরি সেব কোন মাগই 

হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥ ৮। 
১। পাপে বটোরলৌ-_-পাপ কর্ম দ্বার! সঞ্চয় 

করিলাম। 



৪৯৬ 

না) কর্ণ সঙ্গে চলিয়া যায়। 

৩। বন্দো-_বদনা করি। নায়--নৌকা। 
ক 

তোমার (তোর ) পদক্ধপ নৌকাকে বন্দনা করি। 

€। মেলি-__নিক্ষেপ করা, ডুবাইয়! দেওয়া! 1 
যুবতী মতি মঞ্জেঃ মেলি-_যুবতীতে আমি মতি নিক্ষেপ 

করিলাম (ডুবাইলাম )। ॥ 
৬। সম্পদে বিপদহি ভেলি-_সম্পদে "বিপদ 

হইল। | 
ণ। বিস্কাপতি কহে স্গেহ ( ভক্তি ) মনে গণন! 

করিবে (রাখিবে ), (মুখে) কহিলে কি কাজে. 

বাড়িবে (অধিক ফল হুইবে )? 

৮1 সেব--সেবা, অন্নভিক্ষা। সন্ধ্যার সময় 

যৃদ্দি কেহ অল্পপ্রার্থন৷ করে ( তাহাকে বঞ্চিত করিলে 
যেমন গৃহস্থ লজ্জিত হয় সেইরূপ ) তোমার দেখিয়া 

লজ্জা হয়। ( অর্থাৎ, অস্তিম সময়ে তোমার কৃপা- 

প্রার্থী হইলে তুমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পার না, 
তাহা হইলে ভোমারই লজ্জা হয় )। 

৮৩৭ 

মাধব ব. ত মিনতি কর তোয়। 

দএ তুলসী তিল দেহ সৌপল 

দয়া জন্গু ছোড়বি মোয় ॥ ২। 

গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওৰি 

যব তুঙ্ করবি বিচার । 

তুস্থা' জগন্নাথ জগতে কহাওসি 

জগ বাহির নহু মোরে ছার ॥ ৪। 

কিএ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয় 

অথবা কীট পতঙ্গ । 

করম বিপাকে গতাগত পুন পুন 

মতি রহ তুয় পরসঙ্গ ॥ ৬। 

ঘিদ্কাপতি। 

. ২। মরণের সময় দেখিয়া কেছ জিজ্ঞাসা করে? ভনই বিষ্ভাপতি অতিশয় কাতর 

তরইতে ইহ ভবসিম্ধু। 

তুয় পদপল্লব করি অবলম্বন 

তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৮। 
২। তুলসী তিল দিয়া আমার দেহ (তোমাকে) 

সমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি দয়া ছাড়িও ন1। 

৩-৪। বখন তুমি বিচার করিবে (আমায় ) 

দোষ গঞধনা করিতে গুণের লেশও পাইবে না, জগতে 

তুমি জগন্নাথ কহাও, ছার আমি জগতের বাহিয় 

নই। 

৫1 ভএ--হইয়া | 

৬। গতাগত--যাতায়াত। 

৮। তোমার পঘপল্পব অবলম্বন করিলাম, 

পদে এক তিল (স্থান ) দাও । 

এই পদে “তুমি” শবের ব্যবহার নাই, সর্বত্র 

তুই” “তোর” ইত্যাদি । 

৮৩৮ 

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম 
স্বতমিতরমণী সমাজে । 

তোহে বিসরি মন তাহে সমর্গল 

অব মঝু হব কোন কাজে ॥ ২। 

মাধব হম পরিণাম নিরাশ! | 

তু জগতারণ দীন দয়াময় 

অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ ৪। 

আধ জনম হম নিদে গমাওল 

জরা শিশু কতদিন গেল! । 

নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে মাতল 

তোহছে ভজব কোন বেলা ॥ ৬। 

কত চতুরানন মরি মরি বাওত 

ন তুয়া আদি অবসানা। 

তোছে জনমি পুন তোছে সমাওত 
সাগর লরি সমান! ॥ ৮। 



বিদ্যাপতি। 

ভনয়ে বিষ্ভাপতি শেষ শমন ভয় . 

তুয়া বিন গতি নহি আরা 

আদি অনাদদিক নাথ কহাওসি 

জব তারণ ভার তোহারা ॥ ১০। 

১-২। ততণ্ত সিকতায় জলবিন্দৃতুল্য সন্তান মিত্র 

রমণী সঙ্গে (কাল কাটাইলাম )। ( তণ্ত বালিতে 

জলবিন্দু যেমন মুহূর্তে শুকাটিয়া যায় স্থুতমিতদারাও 

সেরূপ ক্ষণস্থারী )। তোকে তুলিয়া তাহাতে মন 
সমর্পণ করিলাম, এখন আমার কি কাজ হইবে 

( এখন তাহারা কোন কাজে আসিবে )? 

৩। মাধব, পরিণামে আমার আশা! নাই 

( অস্তিমে মুক্তির আশা নাই )। 
৪1 অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা অতএব 

তোরই বিশ্বাস (তুমিই ভরসা! )। 

€। আমি অর্ধ জন্ম (জীবন) নিদ্রায় 

( তমোজড়িত আলন্তে ) কাটাইলাম, বার্ধক্য শৈশবে 

( আরও ) কত দিন গেল। 
৮1 সমাওত-- প্রবেশ করে (লীন হয় )। 

৭-৮। কত চতুন্মুথে ব্রহ্ম! মরিষা মায়! যায়, 

তোর আদি অবসান নাই, তোম1 হইতে জন্মিয়। 

আবার তোমাতেই প্রবেশ করে যেমন সমুদ্রতরঙ্গ 

(সমুদ্রে উৎপন হইয়। আবার সমুদ্রে বিলীন হয় )। 

৯। আরা--আর, অপর। 

১০। আদি অনাদ্দির নাথ কাস (লোকে 

বলে), এখন তরাইবার ভার তোর। 

৯৮৩৯ 

খেত কএল রখবারে লুটল 

ঠাকুর সেবা ভোর। 

বণিজ! কএল লাত নহি পওলে 

জলপ নিকট ভেল থোর ॥ ২। 

৪৯৭ 

রামধন বনিজহ বেজ 

্ “ অছ লাভ অনেক ॥ ৩। 

'মোতি মজীঠ কনক হমে বনিজল 

পোসল মন্মথ চোর । 

জোথি পরেখি মনহি হমে নিরসল 

ধন্ধ লাগল মন মোর ॥ ৫। 

ই সংসার হাট কএ মানহ 

সবেও বনিক বনিজার। 

জে জস বনিজএ লাভ তস পাবএ 

স্থপুরুধ মরহি গমার ॥ ৭। 

বিদ্কাপতি কহ স্থনহ মহাজন 

রাম ভগতি অছ লাভ ॥ ৮। 

নেপালের পুখি। 

১-২। ক্ষেত কারলাম, দেবতার সেবা ভুলিয়া 

রক্ষক লুটিয়া লইল। বাণিজ্য করিলাম লাভ পাইলাম 
না, অল্প যাহা ছিল তাহাও কমিয়৷ গেল। 

৩। বেজ-_-ব্যাজ। 

৩। রামধনের বাঁণজো গুদে অনেক লাভ 

আছে। 

৪. মজীঠ- মন্তিষ্ঠা। 

€। জোথি--গণিয়া। নিরসল- নিরাস 

করিলাম। 

৪-৫। আমি মুক্ত, মঞ্রিষঠা, স্বর্ণ লইয়! বাণিজ্য 
করিলাম, মন্মথ চোরকে পুধিলাম, গণিয়া, পরীক্ষা 
করিয়া আমি (সংশয়) নিরাস করিলাম, আমার মনে 

ভ্রম হইল। 

৬-৭। এই সংসার হাট করিয়! মানিবে, সকলে 

বণিক ও বাণিজ্যকর। যে যেমন বাণিজ্য করে 

সে সেরূপ পাভ পায়, সুপুরুষ (লাভ করে), 

মুর্খ মরে। | 
৮। বিস্ভাপতি কহে শুন মহাজন, রামভক্তিতে 

লাভ আছে। 



৪৯৮ 

৮৪৪ 

বএস কতএ তেজি গেলা । ' 

তোৌছ সেবইতে জনম বহুল 

তইজও ন অপন ভেলা ॥ ২। 

সৈসব ঈসা চাহি খোজওলা হে 
মধুর মাএক ছীর। 

চুই সিরীফল ছাই দোজওলা হে 

কোমল কাঁচ সরীর ॥ ৪। 
দাত ঝড়ি মুহ খোখড় ভএ গেল 

ঝড়ি গেল সবে দাপ। 

ভীনূ ভূজন বইসল দেখিঅ 
জনি কচুমাএল সাপ ॥ ৬। 

আখি মলামলি দুর ন সুখ এ 
বন ফুটি গেল কাসী। 

ঢুজও ধরাধর ধরি নিরোধিঅ 

তর উপর উকাসী ॥ ৮। 

তালগত্রের গু'ধি। 

বিগ্কাপতি।" 
ক ৪ 

১.২) , বয়ন (জীবনের তিন ভিন্ন অবস্থা) 
, ছাড়িয়া কোথায় গেলে! তোমার মেবা করিতে 

জন্ম বহিল তথাপি আপনার হইলে না। 

৩-৪। শৈশব দ্বশায় মাতার মধুর ক্ষীর খাঁও- 
যলাইলে, ( যৌবনাবস্থায়) ছুই ভ্রীফলের ছায়ায় কোমল 
কীচা শরীর শয়ন করাইলে। 

৫ | ঘোথড়-ফোক্লা। ঝড়ি__বরিয়া। 
৬। 'কচুমাএল--কধুকিত। 

৫-৬। দত গড়িয়া মুখ ফোক্ল! হইয়া গেল, 
সব দর্প দূর হইল। কঞুকিত সর্পের স্তায় ( মেইবপ 

হীনবার্য্য হইয়া! ) ত্রিভূবন দেখিতেছি। 
* | মলামলিস্জ্যোতিহীন। 

কুনুম। 
৮1 উফাসী__কাস। 

৭-৮। চক্ষু জ্যোতিহীন, দুরে দেখিতে পাই না, 
বনে কাশ কুন্থুম ফুটিয়া গেল (মন্তকের কেণ শত 

হইয়। গেল), ছুই হাতে মাটী ধরিয়া কামের টান 

নিবারণ করি। 

কাসী--কাশ 



বিস্কাপতি। ৪৯৯ 

হরগৌরী পদাবলী । 
ঠ 

বিদিত! দেবী বিদ্দিতা হো 

অবিরলকেস সোহস্তী । 

একানেক সহসকো' ধারিনি 

জরি রঙ্গ! পুরনস্তী ॥ ২। 
কজ্জল রূপ তূজ কালী কহিঅও 

উজ্জ্বল রূপ তুজ বানী। 

রবিমগুল পরচণ্ডা কহিএ 

গঙ্গা কহিএ পানী ॥ ৪। 

ব্রঙ্গাঘর ব্রহ্মানী কহিএ 

হর ঘর কহিএ গৌরী । 
নারায়ন ঘর কমলা কহিএ 

কে জান উতপতি তোরী ॥ ৬। 

বিষ্তাপতি কবিবর এহো৷ গাওল 

জাচক জন কে গতী । 

হাসিনি দেই পতি গরুড়নরায়ন 

দেবসিংহ নরপতী ॥ ৮। 

১। বিদিতা-_প্রকাশিতা, জ্ঞাতা। 

হও। অবিরলকেস সোহস্তী--ঘন কেশ শোভমান!। 
২। একানেক-__ একে অনেক, যথা চণ্ডিক!- 

রূগে_ 
এতশ্দিস্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদিষাম। 
তবায়ামরসিংহানামতিবীর্যবলান্বিতাঃ ॥ 
ব্রন্মেশগুহবিষ,নাং তথেন্ত্র্ত চ লক্তয়ঃ। 

শরীরেত্যো বিনিক্ষম্য তঙ্রপৈশ্চপ্ডিকাং বযুঃ ॥ 

হে ভূপ (গুরথ রাজ!) ইত্যবসরে সুরঘেষ্টা- 

দিগের ( অন্রদিগের ) বিনাশের জন্ত 'অতিবীর্ধ্য- 
বলাছিত ধা, মহেশ, কার্ঠিকের, বিষু ইন প্রভৃতির 

শক্তি শরীর হুইতে নির্গত হইয়! "স্ব স্ব রূপে 
চণ্ডিকার অনুসরণ করিল।-_-মার্কণেয় চণ্ডী, রক্তবীজ 

বধমাহাত্থা ৷ 

সহসকে| ধারিনী--সহতকে ধারিলী, যথা এরর্ূপে-_ 

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপর|। 

পশ্ঠৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্ো মন্তিভূতয়ঃ ৪ 
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যে ব্রন্ধানী প্রমুখা লয়ম্। 

আমি এই জগতে একা, আম! বাতীত দ্বিতীয়া 

কো? রেছষ্ট (সন্ত সম্বোধনে ) দেখ, ইহারা আমার 

শরীরে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা আমার বিভৃতি 

(মহিম!) মাত্র। তদনস্তর ব্রন্ধাণী প্রমুখ দেবিগণ 

(তাহাতে ) লয় ( প্রাপ্ত হইলেন )। 

জরিরঙ্গাপুরনস্তী-_জরি-_অরি, শক্র, জ স্থানে অ 
এবং অ স্থানে জ প্রয়োগ বিদ্তাপতির পদে দেখিতে 

পাওয়া যায়, যেমন নিঅ-নিজ, মজুর-ময়ূর । রঙ্গা-_ 
রঙ্গ, যুদ্ধস্থল? পুরণস্তী-_পূর্ণকারিণী ; শত্রুর সহিত 

যুদ্ধে আত্মবিভূতিসমুৎপর় বছ সহ সৈন্য দ্বারা যুদবস্থল 
পূর্ণ করেন। 

১-২। (হছে) ঘনকেশ শোতিনি দোবি, বিদিতা 
হো-- হও, বিদিতা (হও )। (তুমি ) একে বহু, (আপ- 

নাতে ) ষহত্রকে ( সহশ্র সহত্র অপর জীব ও দেব- 
দেবীকে ) ধারণ কর, শক্রর ( সহিত যুদ্ধে ) ( আত্ম- 
সভভৃত সৈন্ত-বল দ্বারা ) যুদ্ধক্ষেত্র সমাকীর্ণ কর। 

৩। কঙ্জল--অসিত। কহিঅও-_কছে। 

৪। পরচগ্ডা-_ প্রচণ্ড )-৭ প্রচণ্ড বন্ধি হৃধ্যয়ো।” 

কছিএ__কহে। পানী--জলে। 
৩-৪। তোর কজ্দল রূপ কালী কহে ( কজ্দল 

রূপে ভূমি কালী ), তোর উজ্জল রূপ বাণী ( উজ্দ্বল 
রূপে তুমি সরন্বতী )। হৃর্যমগ্ডলে (তোর রূপ) 

প্রচণ্ড! কহে, জলে ( তোর রূপ ) গঙ্গা! কছে। 



৫০০ 

৫। ব্রহ্ধাঘর--ব্রদ্মার ঘরে। হরঘর--হরের 

ঘরে। 

৬। নারায়নঘর-_নারায়ণের ঘরে। উতপতি 

--উৎপত্তি। তোরী--তোর। 

৫-৬ | ব্রহ্মাঘরে বক্ধাণী কহে, নারায়ণ ঘরে কমলা 

কছে। কে তোর উৎপত্তি জানে” 

৭। জনকে--জনের। 

৮। হাসিনি--দেবসিংভের পত্বী ও শিবসিংহের 

মাতা । দেই--দেবী। গরুড়নরায়ন__ দেবসিংহের 

উপাধি। 

৭-৮। কবিবর বিদ্ভাপতি এই গাহিল, হাসিনী 

দ্বেবীর পতি গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি যাচক 

জনের গতি। 

হরগৌরী সম্বীয় সমস্ত পদ মিথিল! হুইতে এবং 

তালপত্রের পুঁথি হইতে প্রাপ্ত, স্থুতরাং প্রতি পদে 
প্রাপ্তি নির্দেশ করিবার প্রয়োজন না । 

৫ 

জয় জয় ভৈরবি অস্থুর ভয়াউনি 

পশুপতি ভাবিনি মায়া । 

সহজ স্মৃতি বর দিঅও গোসাউনি 

অনুগতি গতি তুম পায়! ॥ ২। 

বাসর রৈনি শবাসন শোভিত 
চরণ চন্দ্রমণি চূড়া । 

কতওক দৈত্য মারি মুহ মেলল 
কতও উগিল কৈল কুড়া ॥ ৪। 

সামর বরন নয়ন অনুরগ্রিত 

জলদ যোগ ফুল কোকা। 

কট কট বিকট ওঠ ফুট পাঁড়রি 

লিধুর ফেন উঠ ফোকা ॥ ৬। 

ঘন ঘন ঘনয় ঘৃঘুর কত বাজয় 

হন হন কর তুজ কাতা। 

বিগ্ভাপতি। 

বিদ্ভাপতি কৰি তুঅ পদ সেবক 
পুজ বিসরু জন মাতা ॥ ৮। 

১। ভয়াউনি-_-তয়জনক। 

২। গোসাউনি-_-গোস্বামিনী । 

১-২। জয় জয় ভৈরবি, অন্থরক্রাসিনি, পণুপতি 

ভাবিনি মায়া। হে গোস্বামিনি, স্বভাবে স্থুমতি 

হয় (এই) বর দিও, তোমার কুপারূপ গতি 
পাইয়াছি। 

৩। রৈনি-_রজনী। 

৪। কতওক-_কত। মেলল-_নিক্ষেপ করিল। 

উগিল--উদগীরণ করিয়া । কুড়াস্কুলা, কুলকুচা! । 

৩-৪। দিবারাত্রি শবাসনে শোভিত চরণে চন্দ্র- 

মণি চূড়া । কত দৈত্য মারিয়৷ মুখে নিক্ষেপ করিল, 

কত উদগীরণ করিয়া ফেলিয়া দিল। 

৫। কোকা-কোকনদ। 

৬। ওঠফুট-_-ওষ্ঠফুট। পাড়রি--পাটলী, 

পাটল বর্ণ। লিধুর-_রুধির। ফোকা- ফোস্কাঃ 
বুদ্ধ দ' 

৫-৬। শ্ঠাম বর্ণ তাহাতে নয়ন অনুরঞ্জিত, জলদে 

(যেন ) কোকনদ ফুল যুক্ত হইল। পাটলী ব্ণ 

ওঠে কট কট বিকট ফুট ধ্বনি, রুধির ফেনে 

বুদ্ধদ উঠিতেছে। 
৭। কাতা-_ জা । 

৭-৮। ঘন ঘন ঘন রবে ঘুঙ্গুর কত বাজিতেছে, 

তোমার (তোর) খঞ্জা হন হন করিতেছে। 

বিস্ভাপতি কবি তোমার পদ্দসেবক, হে মাতঃ, পুক্রকে 

ভূলিও না। 

৩] 

জয় জয় ভগবতি জয় মহামায়।। 

ত্রিপুর সুন্দরি দেবি করু দায়! ॥ আহে মাতা । ২। 

দ্ালিম কুন্থুম সম তুজ তনু ছবী। 

তখনে উদিত ভেল জনি রবী ॥ ৪। 



বিদ্কাপতি। 

ধনু পর পাস অস্কুস হাথ। 

তেতিস কোটি দেব নাব মাথ ॥ ৬। 

চন্দিম উপম ন পাব। 

কাম রমনি দাদি পদ দাব ॥ ৮। 
২। দায়া-_দয়া। 

১-২। জয় জয় ভগবতি, জয় মহামায়া, হে 

মাতা, ব্রিপুর সুন্দরী দেবি, দয়া কর। 

৩-৪। তোমার তন্ুছবি ছাড়িম্ব কুম্থম তুল্য, 

যেন শুর্যোদয় হইল । 

৫-৬। হন্তে ধনু শর, পাশ, অঙ্কুশ, তেত্রিশ 

কোটি দেবতা মন্তক নত করে ( বন্দনা করে )। 

৭-৮। জ্যোত্না (তোমার ) উপমা পায় না। 

রতিকে দাসীপদ দাও । 

৪ 

জয় জয় ভগবতি ভীম! ভবানী । 
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী ॥ ২। 

হরি হর ব্রহ্মা পুছইত ভমে। 

একও ন জান তুঅ আদি মরমে ॥ ৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি রায় মুকুটমণি । 

জিবও রূপনরায়ন নৃপতি ধরণি ॥ ৬। 
২। অবতরু-__-অবতীর্ণ হটয়াছে। 

১-২। জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী, (তুমি ) 

্রহ্মবা্দিনি, চারি বেদে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

৩। পুছইত--ভিভ্ঞাসা করিয়া । ভমে__ ভ্রমণ 

করে, বেড়ায়। 

৪। একও--এক জনও | মরমে--মর্খম। 

৩-৪। হরি হুর ব্রহ্ম! জিজ্ঞাসা করিয়া! বেড়ায়, 

একজনও তোমার আদি মর্ জানে না। 

৫-৬। বিস্তাপতি কহিতেছে, রাঁজমুকুটমণি 

(ম্বরূপ) ভূপতি (বুপতি ধরণি ) রূপনারায়ণ 

(শিবসিংহ ) জীবিত থাকুন । 

€ 

কনক ভূধর শিখরবাসিনি 
চল্দ্রিকাচয় চারু হাসিনি 

দশন কোটি বিকাশ 
বঙ্কিম তূলিত চন্দ্র কলে। 

কুদ্ধ স্থুররিপুবলনিপাতিনি 
মহিষ শুশ্তনিশুস্ত ঘাতিনি 

ভীতভত্ত ভয়াপনোদন 

পাটল প্রবলে ॥ ২। 

জয় দেবি দুর্গে ছুরিতহারি ণি 

হর্গমারি বিমর্দকারিণি 

ভক্তিনত্র সুরাস্রাধিপ 

মঙ্গলায়তরে । 

গগনমগুল গর্ভগাহিনি 

সমরভূমিযু সিংহবাহিনি 

পরশু পাশ কপাণশায়ক 

শঙ্খ চক্রধরে ॥ ৪। 

অফ ভৈরবি সঙ্গশালিনি 
স্থকর কৃত্তকপালকদম্বমালিনি 

দনুজশোণিত পিশিতবদ্ধিত 
পারণারভসে । 

সংসারবন্ধনিদানমোচিনি 

চন্দ্রভানুকৃশানু লোচিনি 

যোগিনীগণ গীত শোভিত 

নৃত্যভূমি রসে ॥ ৬। 

জগতি পালন জনন মারণ 

রূপ কাধ্য সহ কারণ 

হরিবিরঞ্চি মহেশ শেখর 

চুন্ব্যমান পদে । 



৫৬২ 

সকল পাপকলা পরিচ্যুতি 

্বকবি বিভ্ভাপতি কৃত স্ত্তি 

তোধিতে শিবসিংহ ভূপতি 
কামনা কলদে ॥ ৮। 

১ 

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কল!। 

খনে পিত বসন খনহি বঘ ছল! ॥ ২। 

খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি। 

খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি ॥ ৪। 

খনে গোকুল ভঞএ চরাইঅ গাএ। 

খনে ভিথি মীগিঅ ডমরু বজাএ ॥ ৬। 

খনে গোবিন্দ ভএ লিঅ মহদান। 

খনছি ভসমে ভরু কাখ বোকান ॥ ৮। 

এক শরীর লেল ছুই বাস। 

খনে বৈকুণ খনহি কৈলাস ॥ ১০। 
ভনই বিস্ভাপতি বিপরিত বানি। 

ও নারায়ন ও ন্ুলপানি ॥ ১২। 

১) ডল--ভাল। তুঅ--তোমার। কলা-- 

লীল!। 

১-২। ভাল ( বেশ) হর, ভাল হরি, ভাল 

তোষার লীলা, ক্ষণে গীত বসন, ক্ষণে বাঘছাল। 

৩-৪। ক্ষণে পঞ্চানন, ক্ষণে চারি ভূজ, ক্ষণে 

শঙ্কর, ক্ষণে দেব মুরারি | 

&-৬। ক্ষণে গোকুল হইয়। ( গোকুলে অবতীর্ণ 
হইয়। ) গরু চরাইতেছ, ক্ষণে ভমরু বাজাইয়! 
ভিক্ষ। মাগিতেছ। 

৭-৮। ক্ষণে গোবিন্দ হইয়া মহাদান ( বলির 

নিকট ত্রিলোক দান) লইতেছ, ক্ষণে তল্মতরা 
থলি ( বোঝা ) কক্ষে লইতেছ। 

৯-১৯। এক শরীর ছুই বাসন্থান লইল, ক্ষণে 
বৈকুষঠ, ক্ষণে কৈলাস । 

বিষ্ভাগতি। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, বিপরীত 

(আশ্র্ধ্য ) কথা, সেই নারায়ণ সেই শৃলপাণি। 

রর 

জএ জএ শঙ্কর জএ ত্রিপুরারি। 

জএ অধ পুরুস জএ অধ নারি ॥ ২। 
আধা ধবল আধা তনু গোরা । 

আধ সহজ কুচ আধ কটোর! ॥ ৪। 

আধ হড়মালা৷ আধ! গজ মোতী । 

আধা চন্দন সোভে আধ বিভূতী ॥ ৬। 

আধ চেতন মতি আধা ভোর! । 

আধ পটোর আধ মুজ ডোর ॥ ৮। 

আধ জ্োোগ আধ ভোগ বিলাস । 

আধ পিধান আধ নগ বাস! ॥ ১৪ । 

আধ চান্দ আধ পিন্দুর সোভা। 

আধ বিরূপ আধ জগ লোভা ॥ ১২! 

ভনে কবিরতন বিধাতা জানে। 

ছুই কএ বাটল এক পরানে ॥ ১৪। 
শাস্তবীধনছী ছুঙ্গ । ১৪ হইতে ১৬ মাআ!। 
৮। অর্ধ পট সুত্র, অর্থ মুজের ( এক জাতীয় 

ভূণ) দড়ী। 
১০। অর্ধ বস্ত্র পরিহিত, অর্থ নগ্র। 

১৪। এক প্রাণকে ছুই ভাগ করিল। 

৮ 

এতএ কতএ অএল জতি 

গোরি অছ তপে। 

রাজরে কুমারি বেটি 
ডরব দেখি সাপে? ২। 

ভোড়ব মোঞ্ে জটাজুট 

ফোড়ব বোকানে। 



বিদ্ভাপতি। 

হটল ন মান জতি 

হোএত অপমানে ॥ ৪। 

তীনি নঅন হুর বীষম 

জর দহনূ। 
উম! মোরি ননুমি 

হেরহ জনু ॥ ৬। 
ভনই বিষ্তাপতি 

স্থন জগমাতা । 

ও নহি উমত 

ত্রিভূবন দাতা ॥ ৮ 

১-২। এখানে কোথা হইতে যতি আসিল, 

গৌরী তপে আছে। কন্যা রাজকুমারী, সাপ দেখিয়া 

ভয় পাইবে । 

৩-৪। "আমি জটাজ্ট "ছীড়িয়া দিব, থলি "ছুড়িয়া 

দিব। যতি, বদ্দি নিষেধ না মান অপমান হউবে। 

৫-৬। হর, তোমার তিন নয়নে বিষম অগ্নি 

জলিতেছে, উম! আমার ছোট, তাহাকে দেখিও না । 

ণ-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন জগমাতা 

( মেনকা। ), ও উন্মত্ত নয়, ত্রিতৃবন দাতা । 

৪ 

পানুন জাএল ভবানী বাঘ ছাল 

বইসএ দিঅ আনী ॥ ১। 

বসহ চঢ়ল বুঢ় জাবে। 
ধুথুর গজাএ ভোজন ভুনি ভাবে ॥ ৩। 

ভঙম বিলেপিত আঙ্গে। 

জট। বসথি সির সরসরি গাঙে ॥ ৫। 

ছাড়মাল কফনিমাল সোভে । 

ডমরু বজাব হর জুবতিক লোভে ॥ ৭। 

বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

ও নহি বুঢ়ব! জগত কিসানে ॥ ৯। 

৫০৩ 

১। পাহুন--( প্রাঘুণিক শবোর অপত্রংণ ) 
অতিথি। অতিথি আসিল, ভবানী বসিবার জন্ত 
বাধছাল আনিয়া দিলেন । 

২-৩। বৃষ ( বসহু) চড়িয়া বৃদ্ধ আসিল, অনেক 

(গঞ্জান ) ধুর ভোজন উ'হার ভাল লাগে। 

৪-৫। অঙ্গে তশ্ম বিলেপিত, মন্তকের জটায় 

স্থরসরিৎ গঙ্জা বাস করেন। 

৬-৭। হাড়মালা ও ফণিমাল! শোতা পাইতেছে। 

যুবতীর লোভে ছর ডমরু বাজায়। 
৮-৯। বিস্তাপতি কবি কহে, ও বৃদ্ধ নয়, জগৎ 

কষাণ ( পালক )। 

১৩ 

এ মা কহুএ মোঞ্ে পুছে! তোহী। 

ওহি তপোবন তাপসি ভেটল 

কুম্থম তোড়এ দেল মোহী ॥ ২। 

আজলি ভরি কুস্থম তোড়ল 

জে জত অছল জীহা। 

তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ 

বইসলি রহলি জীহা ॥ ৪। 

গর! গরল নয়ন অনল 

সির সোভইহ্কি সসী। 

ডিমি ডিমি কর ডামরু বাজ এ 

এহে আএল তৃপসী ॥ ৬। 

সির স্থুরসরি ভ্রম কপালা 

হাথ কমগুলু গোটা । 
বসহ চটুল আএল দিগম্বর 

বিভূতি কএল ফোটা ॥ ৮। 

ভন বিষ্তাপতি সামিক নিন্দা 

ন কর গোরী মাতা । 

তোহর সামি জগত ইসর 

ভূগুতি মুকুতি দাতা ॥ ১৬। 



৫০৪ 

১-২। ও মা, তোমাকে জিজ্ঞানা করি, আমার 

বল। ওই তপোবনে তপন্বী দেখিলাম, ফুল [ইড়িয়। 

আমার দিল। 
৩-৪। যেখানে যত ফুল ছিল অঞ্জলি ভরিয়া 

ছ্ড়িল, যেখানে বসিয়াছিলাম ক্ষণে ক্ষণে আমায় 

দেখিতে লাগিল। 

৫-৬। গলায় গরল নয়নে অনল, শিরে শশী 

শোভিতেছে, ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া 

এখানে তপস্বী আসিল। 

৭-৮। মন্তকে ও কপালে ম্ুরসরিৎ ভ্রমণ 

করিতেছে, হাতে একটা (গোটা) কমগ্ুলু, বৃষভে 
আরোহণ করিয়া বিভূতির ফোঁটা! করিয়া! দিগণ্ঘর 

(বেশে) আসিল। 
৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, গৌরী মাতা, 

স্বামীর নিন্দা করিও না, তোমার স্বামী জগতের 

ঈশ্বর, তুক্তি মুক্তি দাতা। 

১১ 

আজে অকামিক আএল ভেখধারী। 

ভীথি ভূগুতি লএ চললি কুমারী ॥ ২। 

ভিখিআ! ন লেই বটাবএ রিসী। 

বদন নিহারএ বিহছসি হসী ॥ ৪ 

এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি 'অছলী | 

ওছি জোগিআ! দেখি মুরুছি পড়লী & ৬। 
ছুর'কর গুনপন অরে ভেষধারী। 

কী! ডিঠি অওলএ রাজকুমারী ॥ ৮। 

কেও বোল দেখএ দেহে জন্ু কাছু। 
কেও বোল ওঝ! আনি চাহ ॥ ১০। 

কেও বোল জোগি আহি দেহে দহ আনী। 

হুনি কি অভএ বরু জিবও ভবানী ॥ ১২। 

তনই বিষ্ভাপতি অভিমত সেবা! । 

চন্দল দেবিপতি বৈজল দেবা ॥ ১৪। 

বিদ্ভাপতি। 

১-২। আজ অকশ্মাৎ বেশধারী ( মঙ্ন্যাসী ) 

আসিল, কুমারী ( গৌরী ) আহারের উপযোগী ভিক্ষা 
লইয়া চলিলেন। 

৩। রিসী-_রাগ। 

৩-৪। ভিক্ষা লয় না, রাগ বাড়ার, মৃছ মৃদু 

হাসিয়া ( গৌরীর ) মুখ দেখে। 

৫। নিকহি--ভালই। 

৫-৬। এই খানে সখীদের সঙ্গে বেশ ছিল, 

এ যোগী দেখিয়া মৃ্ছিয়া পড়িল । 
৭-৮| ওরে বেশ ধারী, তোমার গুগপন! দূর 

কর, রাজকুমারীকে দৃষ্টি (নজর) দিতে আমিলে 

কেন? 

৯-১০। কেহ বলে কাহাকেও দেখিতে দিও 

না, কেহ বলে রোজ! ( ওঝা ) আন চাই। 

১১-১২। কেহ বলে প্র যোগীকেই আনিয়! দাও, 

উ“হার অভয় পাইলে ভবানী বাঁচিবে। 

১৩-১৪। বিস্তাপতি কছে চগ্ডালিকা দেবীর 

পতি বৈদ্ভনাথ দেবের সেবাই আমার অভিমত । 

১২ 

জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি। 

আয়ল বসহা! চটি বিভূতি লগাএ হে। 

মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে ॥ ৩। 

তৃম্দর গাত অজজর পতি সে নাহে। 

চিত সৌ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে॥ ৫। 

তীনি নয়ন এক অগনিক জ্বালা হে। 

ভাল ভিলক চান ফটিকক মাল! হে ॥ ৭। 

ওহ সিংহেশ্বর নাথ থিকা মোর পতি হে। 

বিষ্ভাপতি কহ মোর গৌরীহর গতি হে ॥ ৯। 
১। ভাবই--মোহিত করে। মনাইনি-_মেনক! । 

হে মেনকে, যোগী মন মোহিত করে। 

২-৩। বৃষে আরোহণ করিয়া বিভূতি মাথিয়! 

আপিল, ডমকু বাজাইয়া আমার মন হরণ করিলেন । 



বিদ্ভাপতি। 

৪। অজর- জরাশৃগ্ঠ, দেবত।। 

€। টোনা:-মন্ত | 

৪-৫। দেবপতি নাথের সেই সুন্দর দেহ চিত্ত 

হইতে ছাড়ে না (তুলিতে পারি না), (সে) কিছু 
মন্ত্র জানে। 

বঙ্গালে কা জাছু টোন! চুঁ ঢুঁ় শিখতি। 
অইসি মোহান ডাণ সনমকে! জানে ন দেতি ॥ 

হিন্দী গান। 

_ ৬-৭। জঝ্রিনয়নে অত্যন্ত জাল!, ললাটে চক্র 
তিলক, ফটিকের মাল! ( গলায় )। 

৮। ওহ--ওই। সিংহেশ্বর নাথ-_মিথিলায় 

তীর্ঘ বিশেষে ভৈরব বিগ্রহ । থিকা---হন। 

৮-৯। ওই সিংহ্শের নাথ আমার পতি। 

বিস্তাপতি কহে, গৌরীহুর আমার গতি । 

১৩ 

আগে মাই এহন উমত বর লইলা৷ 

েমত গিরি দেখি দেখি লগইছ রঙ্গ । 

এহন উমত বুঢ় ঘোড়বে৷ ন চঢ়ইক 
যাহি ঘোড় রঙ্গ রঙ জঙগ ॥ ২। 

বাঘছাল যে বসহা পলানল 

সাপক লগলে তঙগ। 

ডিমিকি ডিমিকি যে ডমরু বজইন 

খটর খটর কর অঙ্গ ॥ ৪। 

সতকর ভকর যে ভাঙ্গ ভকোসথি 

ছটর পটর কর বঙ্গ । 

চানন সৌ অনুরাগ ন থিকইন 

ভসম চট়াবথি অঙ্গ ॥ ৬। 

ভূত পিশাচ অনেক দল সিরিজল 
শির সৌ বহি গেল গজ । 

ভনহি বিস্তাপতি শুনিএ মনাইনি 

থিকাহ দিগন্বর ভঙ্গ ॥ ৮। 

৫০৫ 

১। আগে মাই--ম! গো (বিশ্বয় তুচক )। 
হেষত গিরি-- হেমন্ত গিরি, হিমালয় । রঙগ--হাসি। 

২। ঘোড়বো- ঘোড়া । চঢইক-_ চড়িবার। 
যাহি-_ যেখানে । রঙ্গ রজজ__রকম। জজ-_সমূহ, 
বহু সংখ্যক। 

১-২। মা গো, হেমন্ত গিরি এমন উন্মত্ত বর 
আনিলেন, দেখিয়া দেখিয়া হাসি পাইতেছে (লাগি- 

তেছে ); এমন উন্মত্ত বর চড়িবার ঘোড়াও নাই, 

যেখানে রকম রকম বনুসংখ্যক ঘোড়া (পাওয়! যায় ) 

(পর্বতে বিস্তর ঘোড়া পাওয়! যায় কিন্তু এই বুদ্ধ 
উন্মত্ত বরের একট! ঘোড়াও জোটে নাই )। 

৩। বসহা-_বুষ। পলানল-_পৃষ্ঠে তিন করিল। 

সাপক-_সাপের। লগলে__লাগাইল। তন্ন. 

ঘোড়ার পেটে জিন কসিবার ফিতা । 
৪। যে_ধিনি। বজইন--বাজান। খটর 

খটর-__থট্ খট্ শব । 
৩-৪। যিনি বৃষের উপর বাঘছালের জিন করি- 

যাছেন, সপ দিয়া তাহাকে আঁটিয়! বাধিয়াছেন, যিনি 
ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজান, ( বাহার ) অঙ্গে খট্ 
থট্ করিয়৷ শব হয়। 

৫। ভকর ভকর-_গপ গপ করিয়া গিলিবার 
শব। ভকোসথি--গিলিয়া ফেলেন। ছটর পটর--. 
হাড়ে হাড়ে ঠেকিয়া শবা। বঙগ-_ বন্ি, পার্থ, 
পঞ্জর। 

৬। থিকইন-_আছে। 

মাথায়। 

৫-৬। যিনি গপ্ গপ্ করিয়া ভাঙগ গেলেন, পঞ্জরা- 
স্থিতে ঠেকিয়া ঠেকিয়া শব হয়? ধাহার চন্দনের 

চঢ়াবাথি- _চড়ায়, 

সহিত অস্থরাগ নাই, অঙ্গে তন্ন মাথেন & 
৮। মনাইনি--মেনকা। থিকাহ--হয়েন। 

তঙ্গ--তলগী, সুন্দর । 

৭-৮। সত পিশাচের অনেক দল হৃজন করিল, 

মধ্যক হইতে গা! বহিয়! গেল। বিস্তাপতি কছে, 
শুন মেনকে, ( ইনি ) নুঙ্গর দিগন্বর। 



৫০৬ 

১৪ 

ঘর ঘর ভরমি জনম নিত 

তনিক। কেহুন ৰিবাহ। 

সে অব করব গৌরী বর 
ই হোয় কতয় নিরবাহ ॥ ২। 

কতয় ভবন কত আঙ্গন 

বাপ কতয় কত মায়। 

কতনু ঠহোর নহি ঠেহর 

কে কর এহন জমায় ।॥ ৪। 

কোন কয়ল এহো অস্থজন 

কেও ন হিনক পরিবার । 

যে কয়ল হিনক নিবন্ধন 

ধিক থিক সে পিয়ার ॥ ৬। 

কুল পলিবার একে! নহি জনিকা! 

পরিজন ভূত বৈতাল। 
দেখি দেখি ঝুর হোয় তন 

কে সহয় হৃদয়ক শাল ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি কহ স্থুন্দরি 

ধৈরজ মন অবগাহ। 

যে অছি জনিক বিবাহিনী 

তনিক! সেহ পয় নাহ ॥ ১০। 

১। ভরমি--ভ্রমণ করিয়া। নিত-_নিত্য। 

তনিকা-তাহার। 

১-২। (ধিনি ) জন্মাবধি নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমণ 

করেন তার কেমন বিবাত (তিনি আবার বিবাহ 

করিবেন কি 9? স্তীহাকে এখন গৌরীর বর করিব 
1 কেমন করিয়া নির্বাহিত ( সম্ভব ) হয়? 

৪ | ঠক্কোর-__স্বান। ঠেতর-_বিশ্রামস্থান, আলয় । 

৩-৪। কোথায় বাড়ী, কোথায় প্রাঙ্গন (ভিতর 
বাড়ী), কোথায় বাপ, কোথায় মা, কোন স্থানে বিশ্রাম 

স্থান (ঈীড়াইবার স্থান ) নাই, এমন জামাই কে করে? 

বি্যাপতি । 

€। হিনক-_-ইছার। 

৬। পজিয়ার--পল্জীয়ার, মিথিলায় যে ব্রাহ্মণেরা 

প্ীগ্রন্থ রচন। করেন শ্রাহাদগকে পঞ্জীয়ার বলে; 

এই গ্রন্থে সকল ব্রাহ্মণবংশের কুলবৃত্তাস্ত লেখা থাকে, 

এবং ইহা দেখিয়াই বিবাহ সথন্ধাদি স্থির হয়। 

পপ্তীয়ার--ঘটক। 

৫৬1 কে এই অন্ুজনের (সহিত সম্বন্ধ) 

করিল, ইহার কেহ পরিবার নাট ; যে ইহার সহিত 
(বিবাহ ) নির্বন্ধ করিল সে ঘটককে ধিকৃ। 

৭। পলিবার-_পাঁরবার। জনিকা--বযাহার। 

বৈতাল-_বেতাল। 

৮। বুর--শুফ, দগ্ধ। 

৭-৮। ধাহার কুলে একজনও পাঁরবার নাই, ভূত 

বেতাল পরিজন ; দোখয়৷ দেখিয়া দেহ দগ্ধ হয়, 

হৃদয়ের শাল কে সহ করে? 

৯। অবগাহ--অবগাছ, দুঁ়। 

১*। বিবাহিনী-_বিবাহের কন্তা। 

৯-১০। খিগ্াপতি কহে, স্ন্দার, মনে ধৈধ্য দৃঢ় 

কর, যে (বরের সহিত যে) কন্তার বিবাহ নির্ববন্ধ 

থাকে সে কন্তার সেই বর হয়। 

১৫ 

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে। 

তোহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে ॥ ২। 
চলহ চল হর পলটি দিগম্র 

হমরি গোসাঞুনি তোহ ন জোগ বর ॥ &। 
হর চাহ-গুরু গউরবে গোরী। 

কি করব তবে জপমালী তোরী ॥ ৬। 

নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী। 

হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী ॥ ৮। 

ভাল. বলই নয়নানল রাসী । 

বরকত মউল ডাঢ়তি পটবাসী ॥ ১০। 



বিদ্যাপতি। 

বড়ে সুখে সাস্থ চুমওবাহ মথা। 

ওঠ বুরত স্থুরসরিকে সথা ॥ ১২। 
করব সখী জনে কেলি অলাপে। 

বিলগ হোএত ফুফুমাএত সাপে ॥ ১৪। 
বিদ্তাপতি ভন বুঝহ জুগুতী ' 

মেলি করাউবি হমে সিব সকতী ॥ ১৬. 

১-২। সিক্ুর ও পিঠায় (চাপের গু1ড়) মাঙ্গলিক 

সাজাইলাম, তুমি সাজান ( সামগ্রী) ছাইয়ে সমর্পণ 

করিলে। 

৩-৪। হে দিগণ্বর হর তুমি ফিরিয়া যাও, আমার 

গোস্বামিনীর তুমি যোগা বর ন৭। 

৫-৬। হে হুর তুমি গুরু গৌরবে গৌরীকে চাও, 
তবে তোমার জপমালা কি করিবে? 

৭-৮। সন্ত্রম পূর্বক ( তোমার ) নয়ন দেখিবে 

( শুভদৃষ্টির সময় ), হিমগিরির কন্ঠা কেমন করিয়! 
অগ্নি সহ করিবে? 

৯-১০ | ললাটে (চন্দ্র) জলিতেছে, নয়নে 

অনলরাশি, গ্রবাহিত ( গঙ্গ৷ ), সেই মস্তকে গট্বস্ধ 

দিবে। 

১১-১২। বড় সুখে শ্বশ্রু মন্তক চুথ্ধন করিবেন, 

নুরসরিৎ শোতে ওষ্ঠ ডুবিয়া যাইবে। 
১৩-১৪। সথীর! রহমত আলাপ করিবে, নিকটে 

গেলেই মাপ ফৌস করিয়া উঠিবে। 

১৫-১৬। বিস্তাপাত কহে, যুক্ত বুঝ, আম শিব 

ও শক্তির মিলন করাইব। 

১৬ 

জটাজুট দহ দিস দএ হলু নমাঁএ। 
বহু চঢুল উপগত ভেল আএ ॥ ২। 

চুর সঞ্জো মন্দাঞ্রিনি হলিঅ পুছাএ। 

কে বরিআতী কে ইথি জমাএ ॥ ৪। 

৫০৭ 

কে আএল ছইহ্ছি বাস্ুকি রাএ। 
সেহে বরিআতী ইসর জমাএ ॥ ৬। 

অইসন ঠাকুর হর সম্পতি থোরী। 

ভর উঠি আইলিছইন্ি ভসমক ঝোরী ॥ ৮। 

বিধি ন করএ হর খেলএ পাসা সারি । 

সাপক সঙ্গে শিবে রচলি ধমারি ॥ ১০। 

খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ। 

এহন উমত কোনে জোহল জমাএ ॥ ১২। 

ভনই বিষ্ভাপতি এহে। রস ভান। 

ও নহি উমত। জগত কিসান ॥ ১৪। 

১। নমাএ__নামাইয়া, ঝুলাইয়!। 

১-২। দশ দিকে জটাভুট ঝুলাইয়! দিয়া, বৃষভে 

চড়িয়া আসিয়া উপনীত হউল। 

৩-৪। দূর হইতে মেনক। গিজ্ঞাসা করিলেন, 

কে বরযাএর কে বা জামাত । 

৫-৬। কে বাস্বকী রাজ আসয়াছেন তিনি 

বরযাত্র, ঈশ্বর জামাই । 

৭-৮। হুর এমন ঠাকুর, সম্পত্তি অগ্ল, ভদ্মের 

ঝুলি ভরিয়া আসিয়াছে । 

৯-১০ | (বিবাহের) বিধান হর করে না, 

পাশ! সার খেলে না, সাপের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করে। 

১১-১২। হর ছুধ টুকু পথ্যন্ত সমস্ত খায় "1, 

এমন উন্মত্ত জামাই কে খু'্িল। 

১৩-১৪। বিদ্ভাপতি কহিতেছে, এই রস কহি, 

ও উন্মত্ত নয়, জগতের কৃষক । 

১৭ 

জখনে শঙ্করে গৌরি করে ধরি 
আনলি মণ্ডপ মাঝ । 

সরদ ঈপুন জনি সসধর 
উগল সময় সাব ॥ ২। 



৫০৮ 

চৌন্নহ ভুজন শিব সোহাওন 
গৌরী রাজকুমারি । 

হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি 

আএল জনি জভারি ॥ ৪। 

হেমত সরির পুলকে পরল 

সফল জনম মোরি। 

হরি বিরঞ্চি দুহু জন বৈসল 
হরকে দেল মোঞ্ে গোরি ॥ ৬। 

নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবখি 

আওর কত ন নারি। 

কৌতুকে কোবর কৌশলে কামিনি 
সবে সবে দেঅ গারি ॥ ৮ 

ভন বিষ্ভাপতি গৌরি পরীনয় 

কৌতুক কহএ ন জাএ। 
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি 

বসন ঠাম নড়াএ ॥ ১০। 

২। সঈপুন--সম্পূর্ণ। 

১.২। শঙ্করের করধৃত হুইয়! যখন গৌরী মণ্ডপের 

মধ্যে নীতা হইলেন, যেন পূর্ণ শারদ সুধাকর 

সন্ধ্যার সময় উদ্দিত হইল। 

৩। চৌন্বহ-_-চৌদ্দ। সোহাওন-স-শোভন। 

৪1 মদাইনি--মেনক1। জভারি- _অস্ভারি, 

ইন্জ। | 

৩-৪)। শি চৌদ্দ ভূবনশোভন, গৌরী রাজ- 

কুমারী, মেনক। দেখিয়! হরষিত হইলেন, যেন ইজ 

আমিলেন। 

€। হেমত--হিমবৎ, ছিমালয়। 

৫-৬। হিমালয়ের শরীর পুৰকে পূর্ণ হুইল, 

( কহিলেন ) আমার জন্ম সফল হইল, হরি ব্রা 

ছুই জনে উপবিষ্ট, হরকে আমি গৌরী দিলাম। 

৮। কোবর়--কৌতুকাগার, বাসর গৃহ। 

*৮। নারদ তাছুর! (লইয়।) মঙ্গল গাইতেছেন, 

বিস্তাপতি । 

আর কৃত না নারী (বহু সংখাক রঙণীগণও 

মল গাহিতেছে ), বাসর গৃহে কামিনীগণ 

কৌতুক করিয়া! কৌশল ক্রমে সকলে সকলকে গালি 

দিতেছে (এ দেশে গুধু বরকে বিভ্রীপ করে, ্ 

মিথিলায় বাসর গৃহে রমণীগণ পরম্পরকে বিজ্রপ 

করে)। 

১০। ফুফুকারে-_ফৌস করিয়া উঠে। গড়া- 
ইলি_-পলাইল। টঠাম-সেই স্থানে। নড়াএ-- 

ফেলিয়! দিয়! | 

৯-১। বিস্তাপতি কহিতেছে, গৌরী পরিণয় 

কৌতুক কহা যায় না। সর্পের ফুৎকারে রণীগণ 
সেখানেই বস্ত্র ফেলিয়! পলায়ন করিল। 

১৮ 

উমতা ন তেজ এ অপনি বানি । 

বস সম্্রা কত কর উবানি ॥ ২। 

গঙ্গাজলে সিচু রগ ভূমি। 
পিছরি খসল হুর ঘূমি ঘুমি ॥ ৪। 

অবলম্বনে গোরী তোরএ জাএ। 

করকষ্কন ফনি উঠ ফীফএ ॥ ৬। 

সবে সব্তহু বোল গিরিজমা এ। 

বসহ চঢ়ল হর রূসল জায় ॥ ৮। 

জমাইক পরিহুন বাঘছাল। 

চরন ঘাঘর বাজএ মুগ্ুডমাল ॥ ১০। 

ভনই বিষ্ভাপতি শিব বিলাস। 

গোরি সহিত হর পুরথু আস ॥ ১২। 

১। বানি--বাণী, কথা, স্বভাব । 

২। বস--বাস করিয়া । সন্থরা-_স্বগুরালয় । 

উবানি-__উপ্টা কথা, বিপরীত ব্যবহার । 
১-২। উদ্মত্ত (মহাদেব) আপনার শ্বমভাব 

ছাড়ে না, শ্বগুরালয়ে বাস করিয়া! কত বিপরীত 

ব্যবহার করে। 



বিস্তাপতি। 

৩। সিচু--সিঞ্চন করে। রঙ্গতৃমি-_ নৃত্য 
ভূমি। 

৪। পিছরি--পিছলিয়া। খসল-_-পড়িলেন। 

ঘুমি-_ঘুরিয়া |. 
৩-৪ | ( শিরস্থিত ) গজাজলে নৃত্যভূমি সিঞ্চিত 

হইল, হুর ঘুরিয়! ঘুরিয়া (নৃত্য করিতে করিতে ) 
পিছলিয়! পড়িয়া! গেলেন । 

€ | অবলম্বনে--অবলম্বন করিবার জন্য, ধরি- 

যার জন্ত। তোরএ-_ত্বরায়। 

৬। ফঁফাএ__ফৌস্ করিয়। 

৫-৬। গৌরী শীঘ্র ধরিতে গেলেন ) ( শিবের ) 
করকন্কণ ফমী ফৌদ্ করিয়া উঠিল। 

৮। বসহ--বুষ। রূসল-_রাগ করিয়া। 

৭-৮। সকলে সকলকে বলে, গিরিজামাই হুর 

রাগ করিয়া বৃষে উড়িয়া! যাইতেছে ( মহাদেব পড়িয়। 

গেলেন, গৌরী তীহাকে ধরিতে গেলেন, তখন 
মহাদেব উল্টা রাগ করিয়া বুষে আরোহণ করিয়া 
চলিলেন )। 

৯। পরিহন- পরিধান । 

১০। ধাঁঘর--বড় ঘুজ্যূর। 
৯-১০। জামাতার পরিধানে বাঘছাল, চরণে 

ঘুক্য,র বাজিতেছে, ( গলায় ) মুণ্ডমালা । 

১১-১২। বিষ্ভাপতি শিববিলাস কহিতেছে, 

গৌরী সহিত হর আশা পূর্ণ করিবেন। 

৪৯ 

(ঘেনকার উক্তি ) 

কতন সমসধর কত পয়োধর 

ভল বর মিলল স্থুশোভে । 

অধজ ধইলি নারি ধু নগুনলিনিজগারি 

গরুজ গৌরী গুনলোভে ॥ ২। 

আলো শিব শত... তুমীশিবশশ্ 
ভূমি যে বধিলে! পচ বানে ॥ ৩। 

৫০৯ 

( শস্ুর উত্তর ) 
গাজ লাগি গিরিজাক মনউলিহে 

_. ককে দেবি বোলহ মন্দা । 

চরন নমিত ফনী মনিময় ভূষন 

ঘর খিথিয়ায়ল চন্দা ॥ ৫। 

ভনই বিস্ভাপতি শুনহ ত্রিলোচন 

পঅ পক্কজ মোরি সেবা। 

চন্দল দেই পতি বৈষ্ঠনাথ গতি 

নীলকণ হর দেবা ॥ ৭। 
১। কতহু--কোথায়। সমসধর- সমস্ত ধর, 

যিনি সমস্ত ধারণ করেন। ভঙল--ভাল ( বিজ্ঞ- 

পাস্বক )। স্থশোভে-_স্ুশোভিনী। 

২। অধঙ্গ--অর্দা। ধইলি--ধরিল। গুনলি--- 

গণনা করিল, বিবেচনা করিল। নিজ গারি-_নিজ- 

কুলের (আত্মীয় স্বজনের ) গালি। গরুঅ--গুরু। 

১-২। কোথায় সমস্তধর (বিপুল দেহ মহাদেব ), 

কোথায় পয়োধর ( গৌরীর ক্ষুদ্র কোমল দেহ ), 
স্থশোভিনীর ( গৌরীর ) ভাল ( অযোগ্য ) বর 

মিলিল। নারী ( গৌরী ) ( মহাদেবের ) অর্থা্গ 

ধারণ করিল, আত্মীয় স্বজনের গুরুতর গালি (নিন্দা) 

গণন! করিল ন1, গৌরী ( মহাদেবের ) গুণে লুন্ধ 

হইল। 
৩। আলো! বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের প্রতি সন্বো- 

ধনে প্রয়োগ হয়, এস্থলে অর্থ ওহে। তুমী--তুমি, 

ছন্দের মাত্রা রক্ষা করিবার জন্য দ্বীর্ঘ ইকার। 

বধিলো--বধ করিয়াছিলে। পচৰানে-_পঞ্চবাণ, 

মদন । ওহে শিব শভৃ, তুমি শিব শস্ভৃ, তুমি যে 

মদ্দনকে বধ করিয়াছিলে (তুমি জিতেক্দ্িয়, মদনকে ভন্ম 

করিয়াছিলে, তবে আবার বিবাহ করিয়াছ কেন)? 

৪। গাঙ্জ__গঙা। লাগি__লাগিয়া জন্ঠ, | 

গিরিজাক-_গিরিবালার। মনউলি-_মান করিল। 

ককে-_কয় কে, করিয়া (সেই জন্ত )। বোলহ-- 

বলিতেছ। মন্দা-_মন্দ, কটু। 



৫১৩ 

€ | থিথিয়ায়ল-_খিসিয়ারল, রাগিল। 

৪-৫ | গিরিজার জন্য গঙ্গা মান কাঁরল (গিরি- 

জাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়। আমার জটাস্থিত 

গঙ্গার অভিমান হইয়াছে ), ( বক্ষঃস্থলের ) ভূষণ 

শিরোমণিযুক্ত ফণী (অভিমানে বক্ষঃস্থল ত্যাগ 

করিয়া) চরণে নমিত হইয়াছে ( নামিয়! গিয়াছে ১, 

চন্দ্র ( তাহার ) ঘরে ( ললাটে ) রাগ করিয়াছে, 

সেই জন্ত দেবি কটু কহিতেছ? ( গিরিবালাকে 

বিবাহ করিয়! আমি এত লাঞ্ছনা সহা করিতেছি 

তাহার উপর আবার তৃমি মন্দ কথা বলিতেছ )? 

৬। পঅ--প্থ। 

৭। চন্দল- চগ্ডালিকা, উমা। বৈদ্যনাথ-_- 

মহাদেব । হরিদ্রানগরে যত্র বৈস্যনাথে! মহেশ্বরঃ-_ 

বৃহদবন্মপুরাণ। 
৬-৭। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন ভ্রিলোচন, 

( তোমার) পদপস্থজে আমার সেবা! (আম তোমার 

পদকমল সেবা! করি); উমার্দেবীর পতি বৈদ্ানাথ 

নীলকণ্ঠ হর দেব ( আমার ) গতি। 

সও 

প্রথমহি শঙ্কর সামুর গেলা । 

বিমু পরিচএ উপহাস পড়লা ॥ ২। 

পুছিও ন পুছল কে বৈসলাহ জহা । 
নিরধন আদ্র কে কর কঁহা ॥ ৪। 
হেমগিরি মডপ কৌতুক বসী। 
হেরি হসল সবে বুঢ় তপসা ॥ ৬। 

সে স্থুনি গোরি রহলি শির লাএ। 

কে কহত মাকে তোহর জমাএ ॥ ৮। 

সাপ সরীর কাখ বোকানে। 

প্রকৃতি ওষধ কে দছ জানে ॥ ১০। 

ভনই বিস্ভাপতি সহজ কনু। 

আডমুরে আদর ছে! সব তু ॥ ১২। 

বিস্তাপতি। 

১-২। প্রথমে শঙ্কর শ্বগুর গৃহে গেলেন, বিন! 

পরিচয়ে উপহাসে পড়িলেন। 

৩-৪। যেখানে বসিলেন কেহ গ্রিজ্ঞাসাও করিল 

না, নির্ধনকে কে কোথায় আদর করে? 

৫-৬। হিমাচল মণ্ডপে বসিয়া কৌতুক অনুভব 

করিলেন, বৃদ্ধ তপস্বীকে (শঙ্কর ) দেখিয়া! সকলে 

হাসিল। 

৭-৮। তাহ! শুনিয়। গৌরী মন্তক অবনত করিয়া 

রহিলেন, মাতাকে কে বলিবে ভোমার জামাই 

( আসিয়াছে )। 

৯-১০ | অঙ্গে সর্প, কক্ষে ঝুলি, ( এমন ) প্রকৃতির 
গুধধ কে জানে ? 

১১-১২। বিদ্তাপতি সহজ কথা কহিতেছে, সকলের 

অপেক্ষা ধনীর আদর । 

২১ 

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনী। 

শস্তু অরাধএ চললি ভবানী ॥ ২। 

জাহি জুহি তোড়ল মোঞ্ে আওর বেল পাতে। 

উঠিঅ মহাদেব ভএ গেল পরাতে ॥ ৪। 

জখনে হেরলি হরে তিনি নয়নে । 

তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে ॥ ৬। 

করতল কীপু কুম্থম ছিড়িআউ। 

বিপুল পুলক তনু বসন ঝপাউ ॥ ৮ 
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে । 

জপ তপ দুর গেল মদন বিকারে ॥ ১০। 

সনই বিষ্ভাপতি ই রস গাবে। 

হর দরসনে গোরি মদন সতাবে ॥ ১২। 
১। তোড়ি -ছি'ীয়া। আনী--আনিয়া। 

২। অরাধএ--আরাধনা করিতে । 

১-২। ফুল ছি'ড়য়। আনিয়া অঞ্জাল ভরিয়া 

লইলেন। ভবানী শন্থুর আরাধন! করিতে চলিলেন। 



বিদ্ভাপতি। 

৩। জাহি-যাথী। জুহি-যুখী। আওর-- 
আর। 

৪। পরাতে-_-প্রাতঃকাল। 

৩-৪। আমি যাথী যুখী ও বিহ্ব প্র ছিড়িয়াছি। 

মহাদেব উঠ, প্রভাত হইয়া গেল। 

€। তিনিহু-_তিন। 

৫-৬। যখন মহার্দেকে তিন নয়নে দেখিলেন 

সেই অবসরে গৌরী মদন কর্তৃক গীড়িতা হলেন । 

৭। ছিড়িআউ-_ছড়াইল। 

৮। ঝপাউ-_ঢাকিলেন। 

৭-৮। করতল কীপিয়া কুম্থুম ছড়াইয়৷ পড়িল, 
বিপুল পুণকরোমাঞ্চিত দেহ বসনে আচ্ছাদন 

করিলেন। 

৯-১*। ভাল হর, ভাল গৌরী, ভাল ব্যবহার, 

মন বিকারে জপ তপ দূর গেল। 

১১-১২। বিগ্তাপতি গাহিয়া এই কহিতেছে, 

রস মহাদেবের দর্শনে মদন গৌরীকে সন্তাপিত 
কাঁরতেছে। 

২২ 

মাটী ভলি জোহিকন্ু আনলি বানী । 

শস্তু অরাধএ চললি ভবানী ॥ ২। 

আক ধুথুর ফুল দেল মোঞ্ে জোহী । 

জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহী ॥ ৪। 

যমকিষ্কর মোর কি করত অঙ্গে। 

রহ অপরাধী বলিয়। সঙ্গে ॥ ৬। 

যে সবে কএল হর সবে মোর দোসে। 

সে সবে কএল হুর তোহরি ভরোসে ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি শঙ্কর স্তন । 

অন্তকাল মোহি বিরহ জন্ু | ১০। 

১-২। সরম্বতী খুঁজিগা মাটা আনিলেন, ভবানী 
শু আরাধন! করিতে চলিলেন। 

৫১১ 

৩-৪। (ভবানী কহিতেছেন ), অর্ক ও ধৃথুর! ফুল 

আমি খু'জিয়া দিলাম. জগতে জন্ম লইয়া আমাকে 
ভয় পরিত্যাগ করিল। 

৫-৬। যমকিন্কর আমার অঙ্গে কি করিবে, 

বলী (যমদূত) অপরাধীর (ভ্ঠায়) সঙ্গে থাকে। 

৭-৮। হেহর,যাহা কিছু আমি করিলাম সব 

আমার দোষ, সে সব তোমারি ভরসায় করিলাম । 

৯-১০ | বিস্তাপাত কহিতেছে, শঙ্কর গুন, অস্ত 

কালে আমাকে বিস্বৃতহইও না। 

৩ 

হম সৌ রুসল মহেশে। 

গৌরী বিকল মন করথি উদেশে ॥ ২। 
পুছিয় পঁথুক জন তোহী । 

এ পথ দেখল কন বুঢ় বটোহী ॥ ৪। 

অঙ্গমে বিভূতি অনূপে। 

কতেক কহব হুনি জোগিক সরূপে ॥ ৬। 

বিষ্ভাপতি ভন তাহী । 

গৌরী হর লএ ভেলি বতাহী ॥ ৮। 

১. হুম সৌ--আম! হইতে, আমার প্রতি। 

রূুসল-_ রোষ করিল। 

১-২। আমার প্রতি মহেশ রাগ করিয়াছে, 

(এই বলিয়া) গৌরী বিকল মনে (মহেশের) 

অনুসন্ধান করিতেছে । 

. ৩। পুছিয়--জিজ্ঞাসা করি। পথুক-_পথিক। 

তোহী--তোমাকে । 

৪। কহুঁ-কোথাও। বৃঢ়-_বুড়া। বটোহী-- 
যে বাটে চলে । 

৩-৪। (হে) পথিক জন, তোমাকে 

করি, এ পথে কোথাও বৃদ্ধ পথিককে দেখিয়া ? 

৫। অনুপে- অন্তুপম। 

৬। হছনি-এঁ। সরূপে-_-অবয়ব। 



৫১৭ 

৫-৬। আজে অনুপম বিভৃতি, এ যোগীর অবয্নহ 
কত কছিব ("বর্ণনা করিব)। 

৭। তাহী--তাহাতে। 

৮। বতাহী--উন্মাদিনী ৷ 

৭-৮। বিস্তাপতি তাহাতে কহে, হরের অন্ত 

গৌরী উদ্মাদিনী হইল। 

৪ 

কেছ দেখল নগনা। 

ভিখিআ৷ মগইতে বুল:আঙ্গনে আনা ॥ ২। 

উগন উমত কেন দেখল বিধাতা । 

গোরিক নাহ অভয় বরদাতা ॥ ৪। 

বিভূতি ভূষন কর বীস 'জহারে | 

ক বাস্থুকি সির স্ুরসরি ধারে ॥ ৬। 
কেলি ভূত সঙ্গে রহএ মসানে। 

তৈলোক ইসর হর কে নহি জানে ॥ ৮। 
১-২। ভিক্ষা মাগিয়া অজনে অঙ্গনে ভ্রমণ 

করিতে উলঙ্গকে কেহ দেখিয়াছে ? 

৩৪। উলঙ্গ উন্মত্ত দেবতা, গৌরীর নাথ, 

অত বরদাতাকে কেহ দেখিয়াছে ? 
৫-৬। বিভৃতি ভূষণ করে, বিষ আহার করে, 

কে বানুকী, মস্তকে জাহবী ধার! । 

৭-৮। ভূতের সঙ্গে ক্রীড়া করে, মশানে বাঁস 
করে, ব্রলোকেস্বর হরকে কে না! জানে? 

৫ 

উগ্ননা হে মোর কতয় গেলা । 

কতয় গেল! শিব কি দু ভেল। ॥ ২। 

ভাঙ নহি কটুয়া রূসি বেসলাছ। 

জোহি হেরি জানি দেল হসি উঠলাহু ॥ ৪ | 

জে মোর কহুত৷ উগন! উদ্দেশ । 

তাহি দের্বও কর কঙ্গন! বেশ ৬। 

বিস্তাপতি। 

নন্দন ধন মে ভেটল মছেশ। 
গৌরি মন হরধিত মেটল কলেশ ॥ ৮। 
বিস্তাপতি ভন উগনা সৌ কাজ। 

নহি ছিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ ॥ ১০। 

২। কিদছ--কি। 

১-২। আমার উগন! কোথায় গেলেন, শিব 

কোথায় গেলেন, কি হইল? 
৩। ভাঙ্--সিদ্ধি। বটুয়া-_থলি। 

রাগ করিয়া । বৈসলাহ--বসিলেন। 

৪1। জোহি-_ খুঁজিরা। ও 
৩-৪। থলিতে ভাঙ্ নাই (তাই) রাগিয়া 

বসিলেন, খুঁজিয়া আনিয়! দিলে হাসিয়! উঠিলেন। 

৫। জে-যে। কহুতা--কহিবে। উদেশ-_ 

রুসি-_ 

উদ্দেশ। 
৬। তাহি--তাঙ্ছাকে। দেবও--দিব। 

কঙ্গনা__কম্কন। বেশ- ভূষণ । 

৫-৬। যে আমাকে উগনার উদ্দেশ কহিবে 

তাহাকে হস্তে কষ্কন ভূষণ দিব । 

৭। ভেটল-_মিলিল, সাক্ষাৎ হইল। 

৮1 মেটল-_মিটিল। কলেস"_ক্রেশ। 

৭-৮। নন্দন বনে মহেশের সাক্ষাৎ হুইল, 
গৌরীর মন হরযিত, ক্লেশ মিটিল। 

৯-১০। বিস্তাপতি কছে উগনা হইতে কাজ 
(আমার উগনাকে আবশ্তক ), ত্রিভূবনের রাজ্য 

আমার হিতকর নহে (অ্রিভুবনের রাজসিংহাসন আমি 
চাহি না )। 

নন 

গীসল ভাগ রহল এছি গতী। 

কথি লই মনা এব উমতা৷ যতী ॥ ২। 

আন দিন নিকছি ছলাহছ মোর পড়ী । 

আই বঢ়াএ দেল কোন উদ্মতী॥ ৪1 



বিদ্যাপতি। 

আনক নীক অপন ছে! ছতী। 

ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী ॥ ৬। 

ভনহি বিষ্ভাপতি সন হে সতী । 

ঈ থিক বাউর ত্রিভূবন পতী ॥ ৮। 

১। গীসল-_পিষ্ট, পেষা। এহি গতী--এই 
গতি, এইরূপ । 

২। কথিল্লই_কি লইয়া, কোন উপায়ে। 

উমতা_ উন্মত্ত । যতী-_যতি। 

১-২। পেষা ভাঙ্গ এইরূপ রহিল (পড়িয়া 

রহিল ), উদ্মত্ত যতিকে কোন উপায়ে সাস্বনা করিব? 

৩। নিকহি-_-ভাল। ছলাহ-ছিলেন। 

পতী--পতি। 

৪। আই--আজি। উদমতী-_উন্নাত্ততা । 

৩-৪। অন্য দিন আমার পতি ভাল ছিলেন, আজ 

কে (তাহার ) উন্মত্ততা বাড়াইয়। দ্রিল। 

৫। ছতী-_-ক্ষতি। 

৬। ঠামে--স্থানে, কোথাও । ঠেসতা-_ 

ঠোকর, হোচোট। 

&-৬। অপরের ভাল নিষের ক্ষতি হয়, কোথাও 

ঠোকর লাগিয়া পড়িলে বিপদ হইবে। 

৮। ঈ থিক__এই হয়। বাউর-_বাতুল। 
৭-৮। বিদ্তাপতি কহিতেছে, হে সতি, শুন, এই 

বাতুল ত্রিভৃবন পতি ( ইহাকে বাতুল মনে করিতেছ 

কিন্তু ইনি ত্রিতৃবন পতি )। 

৭ 

মোর নিরধন ভোরা । 

অপনে ভিখারি বিলহ নহি থোরা ॥ ২। 

ফড়ি কচোটা হর ইসর বোলাবে। 
মগত জনা সবে কোটি কোটি পাবে ॥ ৪। 
সবে বোল হুনি হর জগত কিসানে। 

বৃঢ় বড়দ কুট কাখ বোকানে ॥ ৬। 

৫১৩ 

ভনই বিষ্তাপতি পুছু হনি দহ । 

কী লএ পোসব দছ পরিজন পুত বহু ॥ ৮ 
১। তোরা--ভোলা । 

২। বিলহু-_বিলাইয়া দেন। থোরা--থোঁড়া, 

অল্প। 

১-২। আমার নিধন ভোলা, আপনি ভিখারী, 

অল্প বিলাইয়া দেন না, (হ্বয়ং ছিখারী কিস্ত অনেক 

দান করেন )। 

৩। ফড়ি-_ধরিয়!। কচোটা-_কৌপীন। 

ইসর-_ঈশ্বর। বোলাবে-_বলায়, কহায়। 
৪। মগত--প্রীর্থী। 

৩-৪। কৌপীন ধারণ করিয়া হর ঈশ্বর বলায়, 

প্রার্থীজন সকল কোটি কোটি ( অর্থ) পায়। 

€। ভুনি--উনি। কিসানে-_কষাণ। 

৬। বড়দ-_-বলদ। কুট--ককুদ, বৃষের ঝুঁটি। 

বোকানে--থলি। 

৫-৬ | সকলে বলে উনি হুর, জগৎ-কুষক, (হস্তে) 

বৃদ্ধ বলদের ঝুঁটি, কাখে থলি। 
৭। দহ্-_কি। 

৮। লঞএ_ লইয়া । 

করিবে। 

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উ'হাকে কি জিজ্ঞাসা 

করিবে, কি লইয়া! পুত্র পরিজন বধূ পালন করিবেন? 

পোসব-_-পুষিবে, পালন 

এ 

কওনে উমতওলা হে তৈলোক নাথ। 

নিতে উগারিয় নিতে ভসম সাথ ॥ ২। 

পাঁট পটম্বর ধর উতারি। 

বাঘছল নিতে পহির ঝারি & ৪। 

তুরয় ছাড়ি চঢ় বসহ পীঠি। 
লাজে মরিশ জেগে হেরিঅ দীঠি।। ৬। 

ভনই বিস্তাপতি ন্নহ গোরি। 

হর নহি উমতা৷ তোহছি ভোরি ॥ ৮। 



৫১৪ 

১। উমতওলা- উন্মত্ত করিল। 

উগারিয়-_উঘার, উলঙ্গ । 

১-২। হে ত্রেলোক্ নাথ, কে তোমায় উম্মত 

করিল? (তুমি) নিত্য উলঙ্গ, নিত্য ভপ্ম সঙ্গে 

(ভন্ম মাথ )। ' 

৩। ধর উতারি- খুলিয়া রাখ। 
৪1 পহির--পরিধান কর। ঝারি-_ঝাড়িয়া। 

৩-৪। পষ্ট পষ্রাম্বর খুলিয়া রাখ, বাধছাল নিত্য 
ঝাঁড়িয়া পর। 

৫ | তুরয়-_-তুরঙগ, ঘোটক। বসহ-_বৃষ। 
€-৬। অশ্খ ছাড়িয়া বুষের পৃষ্ঠে আরোহণ কর, 

যখন চক্ষে দেখি তখন লজ্জায় মরি । 

৭-৮। বিদ্ভাপতি কহে শুন গৌরি, হর উন্মত্ত 

নহেন, তুমিই বিহ্বল। 

২৯ 

পঞ্চ বদন হর ভসমে ধবলা । 

তীনি নয়ন এক বরএ অনলা৷ ॥ ২। 

দুখে বোলএ ভবানী । 

জগত ভিখারি হুম মিলল সামী ॥ ৪। 

বিষধর ভূষন দিগ পরিধান! । 

বিন্ুু বিত্তে ইসর নান উগনা ॥ ৬। 

ভনই বিষ্যাপতি স্নহ ভবানী । 

হর নহি নিধন জগত সামী ॥ ৮। 

১-২। হরের পঞ্চ বদন ভম্মে ধবল। তিন 

চক্ষের এক ( চক্ষে ) অগ্নি জলিতেছে। 

৩-৪। ভবানী ছুঃখে বলে, জগতে আমার ভিথারী 

স্বামী মিলিল। 

৫৬ | বিষধর ভূষণ, দিক্ পরিধান, ধিনা বিত্বে 

নাম ঈশ্বর ও উগনা। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহে, শুন ভবানী, হর নির্ধন 

নহে, জগত্ম্বামী। 

বিদ্যাপতি ৷ 

৩ 

শিব হে সেবএ অয়লীছ সখ লাগী। 

বিষম নয়ন অনুখনে বর আগী ॥ ২। 

বসহা পড়াএল আগে। 

পৈসি পতাল নুকাএল নাগে ॥ ৪ । 
সসি উঠি চলল অকাসে। 

গোরি চললি গিরিরাজক পাসে ॥ ৬। 

উচিত বোলএ নহি জাই। 

উমত বুঝওব কওনে উপাই ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি দাসে। 

গৌরী শঙ্কর পুরাবথু আসে ॥ ১০। 
২। বর--জলে। আশী- অগ্নি। 

১-২। হে শিব, সখের অন্ত সেবা করিতে 

আসিলাম, বিষম নয়নে অনুক্ষণ অগ্মি জলিতেছে। 

৩। বসহা-বৃষ। পড়াএল- পলাইল। 
৪। পৈসি--প্রবেশ করিয়!। 

৩-৪। বৃষ আগে পলাইল, সর্প পাতালে প্রবেশ 

করিয়া লুকাইল ! 

৫-৬। চন্দ্র উড়িয়া আকাশে চলিল, গৌরী 
গিরিরাজের পাশে চলিলেন । 

৭-৮। উচিত কথা বলা যায় না, উন্মত্তকে কোন 

উপায়ে বুঝাইব ? 

৯-১*। বিষ্কাপতি দাস কহিতেছে, গৌরীশক্কর 

আশা পুর্ণ করিবেন । 

৩১৯ 

বেরি বেরি অরে শিব মোঞ্চে তোকে বোলঞ্ে 

কিরিষি করিয় মন লাই। 

বিমু সমরে হর ভিথিএ পএ মাগিয় 

গুন গৌরব দূর জাই ॥ ২। 
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ 

নহি আদর জনুকষ্পা। 



বিদ্ভাপতি। 

তোহেঁ শিব পাওল আক ধুথুর ফুল 
হরি পাওল ফুল চাপা ॥ 9। 

খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল 
ত্রিশুল ভাগয় করু ফারে। 

বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ 
পাঁএট স্থুরসরিধারে ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি স্থনহ মহেশর 

ই জানি কইলি তুঅ সেবা । 

এতএ জে বরু সে বরু হোঅও 

ওতএ সরন দেবা ॥ ৮। 

১। কিরিষি-_কৃষি। মন লায়-_-মন দিয়া । 

২। সমর-_লজ্জা। 

১-২। হে শিব, বার বার আমি তোমাকে বলি 

মন দিয়া কৃষিকার্ধ্য কর। হেহর তুমি লজ্জাশ্হ্ 

হইয়া ভিক্ষা চাও (তাহাতে) গুণ গৌরব দূরে যায় । 

৪। আক--আকন্দ। চাপা -টাপা। 

৩-৪। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, 

আদর অনুগ্রহ করে না, তুমি শিব আকন্দ ধৃতুর! 

ফুল পাইলে হরি টাপা ফুল পাইল । 

€। খটগ-_খ্টাঙ্গ। কাটি__কাটিয়া। হুর 
(২য় শব)-হল। ভাগয়-_ভাঙ্গিয়া। ফার-_ 

ফাল। 

৬। বসহা-_বৃষ। ধুরম্বর-_ভারবাহক, শ্রেষ্ঠ। 
লএ জোতিঅ- _লইয়৷ ভুতিও। পাএট--পাট কর। 

৫.৬। হে হর, খট্রার্গ কাটিয়। লাঙ্গল বাধাও 

ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল কর। হে হুর, উত্তম বৃষকে 

লইয়া জুতিয়া দাও, ( জটাস্থিত) গঙ্গাধারায় 

(ক্ষেত্রের) পাট কর। 
৮। এতয-_এখানে। যে বর সে বর হোঅও 

(যেহোয়বরু সে হোয়ররু )-_যাহা! হইবার তাহা! 

হইবে। ওতয়-_-ওখানে। 
৭-৮। বিস্তাপতি কছিতেছে, শুন মহেস্বর, এই 

জানিয়। তোমার সেবা! করিলাম। এখানে 

৫১৫ 

(ইহলোকে ) যাহা হইবার তাহা হউক, ওখানে 
(পরলোকে ) শরণ দিবে । 

৩৭ 

মোর বৌরা দেখল কেও কত যাত। 

বসহ৷ চল বিষ ভাঙ্গ খাত ॥ ২। 

আঁখি নিড়ড় মুহ বুয়ই লার। 
পথকে চলত বৌরা বিশস্তার ॥ ৪। 
বাট যাইত কেও হলব ঠেলি। 

অব হুনি বৌর! বিমু ময় অকেলি ॥ ৬। 

হাত ডমরু কর লোইয়া সাথ। 

যোগ যুগডতি কৃমি ভরল মাথ ॥ ৮। 

অরগজ। চটাইয় আঠে৷ আঙ্গ। 

শির স্থরসরি জট! বোল গা ॥ ১০। 

ভনহি বিষ্ভাপতি শল্তৃদেব। 

অবসর অবশ হমর স্থৃধি লেব ॥ ১২। 

১। বৌর1--(বউরাহা-এহন্দী ) পাঁগল। যাত 

-যাইতে। 

২। খাত--খাইতে। 

১-২। বুযার্ঢ, বিষ ভাঙ্গ খাইতে আমার 

পাগলকে কেহ কোথাও যাইতে দেখিয়াছ ? 

৩। নিড়ড়-_স্থির, নিশ্চল। মুছ--মুখ। বুয়ই 

--বহিতেছে। লার-_-লালা। 

৩-৪। চক্ষু স্থির, মুখ দিয়া লালা বহিতেছে, পথে 

চলিতে বাতুল বিশ্বস্তরকে ( দেখিয়াছ )? 

€। হুলব-_( হ্লায়ব ) নড়াইবে। 

৬। হুনি--এঁ। 

৫-৬। পথে চলিতে কেহ ( তাহাকে ) ঠেলিয়! 

সরাইয়া দিয়া থাকিবে। এখন এ বাতুল বিনা 
আমি একাকিনী। | 

৭। লোইয়া--লৌহনির্শিত চিম্টা। 
৮। যুগডতি- যুগব্যাপী। কৃমি--কীট। 



৫১৬ 

৭-৮। হাতে ডমরু সঙ্গে চিম্টা করিয়া (লইয়া )) 
যুগব্যাপী যোগে মস্তক কীটপূর্ণ। 

৯। অবরগজা--অজগর । চটাইয়--চাটিতেছে। 
আঠো আঙগ--অষ্টাঙ্গ । 

১০। বোল- বুলিতেছে, ভ্রমণ করিতেছে। 

৯-১৪। অজগর অষ্টাঙ্গ লেহন করিতেছে, শির- 

জটায় স্ুরসরিৎ গঙ্গা ভ্রমণ করিতেছে । 
১২। ম্যুধি--সন্ধান, জিজ্ঞাসা । 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, শল্তৃদেব (এই 

বাতুল মহান্দেব ), আমার সময় মত অবশ্ঠ সন্ধান 

লইব। 

৩৩ 

বিকট জটাচয় কিছু নই লোক ভয় হে 

উর ফণীপতি দিগ বাস। 

কওন পথে ভেটতাহ হে, আগে মাই, 
আইত উমত হুমার ॥ ২) 

তরিপুর দহন কর ছারই খাল ভরু হে 

বসহা! চঢ়ল বর বুঢ়। 

তীনি নয়ন হর এক অনল ভর হে 

শিরে স্থরসরি জলধার॥ ঘ। 

ভনই বিষ্তাপতি গৌরী বিকল মতি হে 

ওহি উমতাক উদ্দেশ ॥ ৫। 

১1 লোক ভয়--লোক লজ্জা । 

২। ভেটতাহ-__মিলিয়াছ, দেখিয়াছ। আগে 

মাই--সাগ মা (সম্বোধনে )। আইত- আসিতে । 

উমত- উন্মত্ত, পাগল। 
১-২। বিকট জটাচয়, বক্ষে ফমীপতি, দিগন্বর, 

কিছু লোকলজ্জ। নাই, হী মা (পথে কোন রমণীকে 

সম্বোধন করিয়া) আসিতে কোন পথে আমার 

পাগলকে দেখিয়াছ ? 
৩। ব্রিপুর দহন কর-_ত্রিপুরারি । ছারই-- 

ছাইয্সে, ভশ্মে। খাল- খোসা, বন্চল, চামড়ার খলি। 

বিভ্ভাপতি ৷ 

ভরু--তরিয়াছে, ভরা । বসহা--বৃষ। চড়ল-- 

আরোহিত। বর--সুন্দর। ব্রিপুরারি, বন্ধল ভগ্মে 

পূর্ণ, বৃষারোহণে সুন্দর বৃদ্ধ । 

৪। হরের ত্রিনয়ন, এক নয়ন অনলপূর্ণ, 

মন্তকে গঙ্জগাজলের ধারা। 

৫। বিস্তাপতি কহিতেছে, ওই উম্মতের অন্ু- 
সন্ধানে গৌরী বিকলমতি ( হইয়াছে )। 

৩৪ 

তোহী কোন বুঁধি দেল হে উমতা। 
ললিত ধাম তেজি বসথি মশানে হে। 

অমিয় নহি পিবথি করথি বিষপানে হে ॥ ৩। 

চানন নহি হিত বিভূতি ভূষণে হে। 
মণি নই ধরহ ফণী কওন ভুষণে হে ॥৫। 

হয় গজ রথ তেজি বসহা পলানে হে। 

পল! নই শুতথি ও ভূমি শয়ানে হে ॥ ৭। 
ভনহি বিষ্ভাপতি বিপরীত কাজে হে। 

অপনই ভিখারী সেবক দীয় রাজে হে ॥ ৯। 

১। হে উন্মত্ত তোমাকে কে (এমন ) বুদ্ধি 

দিল? 
২-৩। ললিত ধাম ত্যাগ করিয়৷ মশানে বাস 

কর, অমিয় পান কর না বিষপান কর। 
৪-৫ | চন্ান ভাল নয় বিভৃতি ভূষণ, মণি ধারণ 

কর না ফণী কেমন ভূষণ ? 
৬। বসহা-বৃষ। পলানে--জিন, অশ্বপৃষ্ঠের 

আমন। 
৬-৭। অশ্ব গজ রথ ত্যাগ করিয়া বৃষে আরোছণ 

করিয়া, পালছ্ছে শয়ন কর না, ভূমিতে শয়ন কর। 

৮-৯। বিস্তাপতি কহে (ইহা) বিপরীত কাজ, 

আপনি ভিথারী সেবককে রাজা দাও। 



বিদ্ভাপতি। 

৩৫ 

বাঁধএ বিকট জটা। 

তই বিহু দিন ফোটা ॥ ২। 

কত জুগ সহস বয়স বিতি গেল! । 

উমত মহাদেব স্বমত ন ভেলা ॥ ৪। 

মৌলি মেলএ ছার । 

সহজই ন তেজ এ পার ॥ ৬। 

স্বুকবি বিষ্ভাপতি গাউ। 

জীব সিবসিংহ রাউ ॥ ৮। 

১। বীধএ--বীধিয়াছে। 

২। তই-_-তাহাতে । থিহু-আাছে। দিন__ 

চাদের, (টাদিনী শব হইতে )। 

১-২। বিকট জটা বীধিয়াছে, তাহাতে চাদের 

ফোঁটা ( শশীকলা ) রহিয়াছে। 
৩-৪। কত সহম্র যুগ বয়স অতীত হুইল 

( তথাপি ) উন্মত্ত মহাদেব স্কমতি (স্তবুদ্ধি ) হইলেন 
না। 

৫ | মেলএ-_মিলাইয়াছে। ছার_ ছাই । 

৫-৬। মাথায় ভগ্ম মিলাইয়াছে, সহজে ত্যাগ 

করিতে পারে না ( জটার ভিতর হইতে ভশ্ম সহজে 

পরিষ্ষার কর! যায় না )। 
৭। গাউ-_গায়। 

৮। জীব--জীবিত ( দীর্ঘজীৰি ) হউন। রাউ 

স্প্রায়ঃ রাজা | 

৭-৮। ম্থকবি বিদ্ভাপতি গায়, শিবসিংহ রাজা 

দীর্ঘজীবী হউন। - 

৩৬ 

(শিবের উক্তি) 

জাই তা শুনিয় উমা ভল পরিপাটী। 
উমগল ফিরে মুস ঝোরী মোর কাটা ॥ ২। 
ঝোরীয়ে কাটিএ মুস জট কাটি জীবে । 
সিরম বৈসল ুরসরি জল গীবে ॥ ৪। 

৫১৭ 

বেটারে কাঁতিক এক পৌসল মলুর । 

সেহো দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝুর ॥ ৬। 

তোহ জে পৌসল গৌরী সিংহ বড় মোটা! । 
সেহো৷ দেখি ডর মোর বসহা৷ গোটা! ॥ ৮ । 

ভনহি বিষ্ভাপতি বাঁসক সিঙ্গা । 

তপবন নাচথি ধতিঙ্গা তিঙ্গা ॥ ১০। 

১। আই তী--আজি ত। গুনিয়__গুনিতেছি। 

পরিপাটা- পূর্বাপর অনুক্রম, আন্ুপূর্বিক ঘটন!। 
২। উমগল-_চুটাছুটি করিয়া । মুস-_মৃষিক। 

ঝোরী--ঝুলি। 
১-২। উমা, আজ ত বেশ আন্মপূর্ত্িক ঘটনা 

সব শুনিতেছি। ইছুর আমার ঝুলি কাটিয়া 
ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে। 

৩। জীবে-জীবন ধারণ করে, খার। 

8৪। সিরম_শিরে। বৈসল---বাসয়! । 

৩-৪। ঝুঁল কাটিয়া ইদুর জটা কাটিয়া খায়, 

মাথায় বসিয়া গঙ্গাজল পান করে। 
৫। মজুর ময়ুর। 

৬। বুর_ ঝুরে, অবসন্ন ছয়। 

৫-৬। বেটা কার্তিক এক ময়ুর পুষিয়াছে, সেটা 

দেখিয়া আমার সাপ ভয়ে অবসন্ন হইয়াছে। 

৮। বসহা-বৃষ। গোটা--বেচার!। 

৭৮। গৌরি, তুমি যে বড় মোটা সিংহটা 
পুষিয়াছ সেটা দেখিয়া আমার ধীড় বেচারা 'ভয় 
পায়। 

৯। বীসক-্-বাশের। 

৯-১০ | বিদ্ভতাপতি কহিতেছে, বাশের সিঙ্গা 

(বাজাইয়! ) তপোবনে ( মহাদেৰ ) ধতিঙ্গা তিঙা 
করিয়া নৃত্য করিতেছেন। 

৩৭ 

বুঢ়হু বএস হর বেসন ন ছড়লে 
কী ফল বসহ ধবাই। 



৫১৮ 

ভাগ ভেল শিব চোট ন লগলে 

কে জান কি হোই আই ॥ ২। 

বসহ পড়াএল কে জান কতএ গেল 

হাড় মাল কী ভেলা। 

ফুটি গেল ডামরু ভসম ছিড়িনাএল 
অপথে সঈপতি দুর গেল! ॥ ৪। 

হমর হটল শিব তোহহি ন মানহ 

অপন! হঠ বেবহারে। 

সগর! জগত সবহুকীএ স্থুনিঅ 

ঘরনিক বোল নহি টারে ॥ ৬। 

তনই বিদ্ভাপতি স্থনহ মহেসর 

ই জানি এঁলাহু তুঅ পাসে! 
তোহর! লগ শিব বিঘনি বিনাসব 

আনক কোন তরাসে ॥ ৮। 

১। বুড়হ- বৃদ্ধ। বেসন-ন্বভাব। ছড়লে-_ 

ছাঁড়িলে। বসহু--বুষ। ধবাই-_ধাবিত করিয়া । 

২। ভাগ-_ভাগ্য। চোট--আঘাত। আই-_ 
আজি। 

১-২। (হে) শিব, বৃদ্ধ বয়সে হ্বভাব ছাড়িলে 

না, বুষকে দৌড় করাইয়! কি ফল? হুর, ভাগ্যে 

আঘাত লাগে নাই, কে জানে আজ কি হইত! 

৩। পড়াএল--পলাইল। কতএ--কোথায়। 

৪। ফুটি-_ভাঙ্গিয়া। ছিড়িআএল-_ছড়াইয়া 

পড়িল। সঁপতি-__সম্পত্তি। 

৩-৪। বৃষ পলাইল, কে জানে কোথায় গেল, 

হাড়মালা কি হুইল ! ডমরু ভাঙ্গিয়া গেল, ভম্ম 

ছড়াইয়! পড়িল, অপথে ( অন্তায় আচরণে ) সম্পত্তি 

দুর হইল। 
€। হুটল--বারণ, নিষেধ। হঠ--জেদ। 

বেবছারে-_ব্যবহার । 

৬। সব্হকাএ-সকলের কাছে। ঘরনিক--- 

ঘয়ণীর। বোল--কথা। টারে--ঠেলে। 

বিস্কাপতি। 

৫-৬। হর, তুমি আপনার হঠ ব্যবহারে আমার 

নিষেধ মান না, সারা জগতে সকলের নিকট গনি 

ঘরণীর কথা কেহ ঠেলে না। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, শুন মহেশ্বর, এই 

জানিয়৷ তোমার নিকটে আসিলাম, ছে শিব, তোমার 

নিকটে বিশ্ন বিনাশিত হইবে, অন্তের কি ভয়। 

৩৮ 

(শিব) 

নিতে মোঞ্ে৷ জাঞ্চে! ভিখি আনও মাগি। 

কবহু ন গেল মোরা সঙ্গছ লাগি ॥ ২। 

ঝোরি আহু লেবাকে নহি উসাস। 

ইপোসি হোএত পরতরক আস ॥ ৪1 

এহে গউরি মোর কঞ্চোন দোস। 

বইসলে জেম গণ কঞ্চোন ভরোস ॥ ৬। 

( গৌরী) 

থুল পেট ভূমি লড়এ ন পার। 
সিব দেখএ ন পারহ হমর বার ॥ ৮। 

খেদি দেহে বরু নিকলি জাউ। 

মোরে নামে ভিখি মাগি খাউ ॥ :০। 

দেখহ লোক হে অইসনি জোএ। 

মনুস উপরি কইসে মাউগ হোএ ॥ ১২। 

অপনা পুত কে ন জানএ কাজ। 

নিঠির ভই কত মোহ সঞ্েগ বাজ ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি দেবহ্ছি দেও । 

করিঅ করম জইসে হস ন কেও ॥ ১৬। 

গণপতি দেখলে হোঅ কাজ । 

রাএ সিবসিংহ একছত্র রাজ ॥ ১৮। 
১-২। আমি নিত্য যাই ভিক্ষা মাগিয়া আনি, 

( গণেশ ) কখনও আমার সঙ্গে যায় না। 
৩-৪। ঝুঁলিও লইবার ক্ষমতা নাই, পরকালের 

আশায় উপবানী হইয়া থাকিবে। 



বিদ্ভাপতি। 

৫-৬। গৌরি, আমার দোষ কি? গণ ( গণেশ ) 
বসিয়! খাইবে (তাহার ) কি ভরসা! 

৭-৮। দুল পেট মাটাতে ( পড়িয়াছে ), নড়িত, 

পারে না, শিব, আমার ছেলেকে দেখিতে পার না। 

৯-১০। বর: তাড়াইয়া দাও বাহির হুইয়া যাক্, 

আমার নামে ভিক্ষা মাগিয়া খাক্। 

১১-১২। দেখ, লোক সকল, এমন খুঁজিয়া 

(কপাল পাইয়াছি ), মানুষ ভিক্ষুক হইলে কি হয়! 

১৩-১৪। আপনার পুজ্র (যর্দি) কাঞ্জ না জানে, 

নিষ্ঠুর হইয়া আমার সহিত কত কথা কহিতেছ ! 
১৫-১৬। বিস্ভাপতি কহিতেছে, হে দেবাদিদেব, 

এমন কর্ম করিও যাহাতে কেহ না হাসে। 

১৭-১৮। গণপতিকে দেখিলে কাজ (সিদ্ধ) 

হয়। রাজা! শিবসিংহের একছত্র রাজ্য। 

৩৯ 

(পার্ধতীর উক্তি ) 

আনে বোলব কুল অধিকহ হীন। 

তেঁহি কুমার অছল এত দীন ॥ ২। 

তোহর হমর সিব বএস ভেল আএ। 

আবন্ ন চিস্তহ বিআহ উপাএ ॥ ৪। 

ভল সিব ভল সিব ভল বেবহার 

চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার ॥ ৬। 
(হরের উক্তি ) 

হসি হর বোলথি স্ুনহ ভবানী । 

জনিত ককে দেবি হোহ অগেয়ানী ॥ ৮। 

দেস বুলিএ বুলি খোজ কুমারী । 
ভুহ্চিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী ॥ ১০। 

(কার্তিকের উক্তি) 

এত স্থনি কাতিক মনে ভেল লাজ । 

হম ন হে মাএ বিআহক কাজ ॥ ১২। 

নহি বিআহব রহব কুমার । 

নকর কন্দল অমা সপথ হমার ॥ ১৪। 

৫১৯ 

ভনই বিষ্ভাপতি এহে ভল ভেল। 

কাতিক বচনে কন্দল দুর গেল ॥ ১৬। 

হে হর জগত বুলিএ দ্িঅ অভয় বরে। 
জগ জনি জীবধু মহুথ মহেসরে ॥ ১৮। 

১২। অপরে বলিবে, কুল ছোট, সেই জন্ত 

এত দিন কুমার ছিল। 

৩-৪। শিব, তোমার আমার বয়স হইল, এখনও 

( কার্তিকের ) বিবাহ উপায় চিন্তা কর না? 

৫-৬( বেশ শিব, বেশ শিব, ভাল ব্যবহার, 

ছেলে কুমার ( অথচ তোমার ) চিত্তে চিন্তা নাই। 

৭-৮। হর হাসিয়া বলিলেন, শুন ভবানী, তুমি 

জানিয়াও কেন অজ্ঞানী হও। দেশে দেশে ঘুরিয়! 

ঘুরিয়! কুমারী খুঁজিতেছি, ওর সদৃশ নারী আমি 
দেখিতে পাই না। 

১৩-১৪। এত গুনিয়! কার্তিকের মনে লজ্জা 

হইল, ( কহিল) মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। 

আমি বিবাহ করিব না, কুমার রহিব, আমার শপথ, 

মা কোন্দল করিও না। 

১৫-১৬। বিস্তাপতি কহে, ইহা ভাল হুইল, 

কান্তিকের কথায় কোন্দল দূর হইল। 
১৭-১৮। হে হর জগত ভ্রমণ করিয়া অভয় বর 

দিও, মহত্বক মহেম্বর (রাজমন্ত্রী ) যেন জগতে জীবিত 

থাকেন। 

৪০ 

খেলে লখমী ভবানি রিতু বসম্ত। 

গৌরি ভ্রকুটিল দেবি করে অনন্ত ॥ ২। 

ইসর নাম ধরু কোন অজ্ঞান। 

ছাড়ি তুরগ বসহা৷ পলান ॥ ৪। 

জট! ভুজঙ্গম অঙ্গ চাহ। 

এহন উমত গৌর! তোহর নাহ ॥ ৬। 
মছ কছ বাধা বরাহ। 

বামন কুবড়া তোহর নাহ ॥ ৮। 



৫২৩ 

দছিনা জাচথি বলিক থান। 

তব ন বরজলহ অপন কান ॥ ১০। 

কুলবিহীন তপসীক বেস। 

সঙ্গ লাগি গৌরি ফিরহ দেস ॥১২। 
তোহর! নহি স্বর মুনিক লাজ । 

সামি নচৌলহু কোন কাজ ॥ ১৪। 
উদ্ধিতনয়। হরু তোহর ভ্ভান। 

খোজি বিয়হলহ অহির কান ॥ ১৬। 

সদ! বসথি জমুনাক তীর। 

পরজুবতীকের হরথি চীর ॥ ১৮। 
হস শিবশস্কর ও মুরারি | 
ভুহু জনিকে ভল হোইছ রারি ॥ ২৬। 
ভন জয়দেব হরি হরক দাস। 

নীলকণ হরি পুরথু আস ॥ ২২। 
১-২। লক্ষী ও ভবানী বসম্ত খতুতে (হোলি) 

খেলিতেছেন, (লক্ষ্মী) ক্রকুটা করিয়৷ দেবীকে 
( ভবানীকে ) অনবরত ( বিজ্রপ) করিতেছেন। 

৩-৪। (লক্ষ্মী কহিতেছেন ) কোন অজ্ঞান ঈশ্বর 

নাম ধরিল ( রাখিল ), অশ্ব ছাড়িয়া বৃষে আরোহণ 
করে। 

৫.৬। অঙ্গে জট! ও তুজঙ্গ চায় হে গৌরি, 

তোমার নাথ এমন উদ্মন্ত। 
৭৮। ( গৌরীর উত্তর) তোমার নাথ মতম্ক, 

কচ্ছপ, ব্যাধ, বরাহ, কুজ, বামন। 

৯-১০। বলির নিকট দক্ষিণা যাজ্জা করে, তবু 

আপনার কানাইকে ত্যাগ করিলে না। 

১১-১২। (লন্্মীর উক্তি) গৌরি, (শিবের ) 

কুলহীন তপন্বীর বেশ, তাহার সঙ্গে থাকিয়া দেশে 

দেশে ভ্রমণ কর। 

১৩১৪ । তোমার দেবত! ও মুনির লজ্জা! নাই, 
স্বামীকে নাচাইয়! কি ফল হয়? 

১৫-১৬। ( গৌরীর উত্তর) সমুদড্রকন্তা, (লক্ষ্মী), 

বিস্তাপতি। 

তোমার জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, খুঁজি গোপ 
কানাইকে বিবাহ করিয়াছ। 

১৭-১৮। সর্ব! যমুনার ভীবে বাস করে, পর- 

যুবতীর বস্ত্র হরণ করে। 

১৯-২* | শিব শঙ্কর. ও মুরারি ছুই জনে হাঁসি- 

তেছেন, ছুই জনের (লক্ষ্মী ও গৌরী) ভাল বিজ্ঞপ 

হইতেছে। 
২১-২২। হরি এবং হরের দাস জয়দেব ( বিস্তা- 

পতির উপাধি ) কহিতেছে, নীলকণ্ঠ এবং হরি আশা! 

পূর্ণ করিবেন। 

৪১ 

কঞ্চনে ঝোরি সিন্দুর ভরলি 
ভসমে ভরু বোকান। 

বসহা! কেসরি ময়ুর মুসা 
চারি পলু পলান ॥ ২। 
ডিমিকি ডিমিকি ডামরু বাজই 

ইসর খেলই ফাগু! 

ভসমে সিন্দুরে দ্য়ও খেড়া 
একহি দিবস লাগু ॥ ৪। 

সপ্ধায় সিন্দুর ভরু সরস্সতি 

লছিহি ভরলি গৌরি । 
ইসর ভসমে ভরু নরায়ণ 

গীত বসন বোরি ॥ ৬। 

এক তৌ৷ নীগট অওকে তৌ উমত 
ঈশর ধুর খায়। 

জওকে উমতি খেড়ি খেড়াবয় 

1কছু ন বোলই ধায় ৮। 

গরুড় বাছন দেব নরায়ণ 

বসহা চট, মহেশ। 
ভনই বিস্তাপতি কৌতুক গাওল 

সঙ্গহি কিরথু দেশ ॥ ১৯। 



বিদ্যাপতি। 

১। কঞ্চনে ঝোরি- কাঞ্চন খচিত কুলি। 

বোকান-স্ছাগ অথব! মুগচর্শ নির্শিত থলি। 

২। পলু পলান--প্রিঠে জিন কসিল। 

১-২। সোনার ঝুলি সিন্দুরে ভরিল, চামড়ার 

থলি তগ্মে পুরিল। বুধ, সিংহ, ময়ূর (ও) ইন্দুর 
(এই) চারি জনের পৃষ্ঠে আরোহণ সজ্জা! হইল। 

৩-৪। ডিমিকি ডিমিকি ভমরু বাজাইয়া ঈশ্বর 

ফাগ খেলিতেছেন, এক দিনের জন্য ভশ্মে সিন্দুরে 

ছুইয়ে খেল!। 

৫€-৬। সন্ধ্যার সময় গৌরী লক্ষ্মী ও সরম্বতীকে 

সিন্রে ভরিয়! দিলেন, ঈশ্বর নারায়ণকে তদ্মে ভরিয়া 
দিলেন, পীত বসন (ভগ্মে) ডুবাইলেন। 

৭। এক তৌ--একে ত। নীগট-্ভাংটা। 

অওকে তৌ-সআবার তাহাতে । উমত--উন্মত্ত। 

ধধুর- ধ্তুরা । 

৮। উমতি-_উন্মত হইয়া । খেড়ি খেড়াবয়-- 

খেলিয়া খেলায় । 

৭-৮। একে ত উলঙ্গ তাহাতে আবার উন্মত্ত, 

ঈশ্বর ধৃতুরা খায়, আবার উন্মত্ত হইয়া (ফাগ) খেলে 
খেলায়, কিছু বলা যায় না ( তাহা বর্ণনা করা যায় 

না)। 

৯-১০। নারায়ণ দেব গরুড়বাহন, মহেশ বৃষে 

আরোহণ করিয়াছেন । বিস্তাপতি কহে (আমি) 

আনন্দে গাইলাম, সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিব। 

৪২ 

(কবির প্রার্থনা ) 

তোৌহ প্রভু ত্রিভূবন নাথে। হেহর 

হুম নিরদীশ অনাথে ॥ ২। 

করম ধরম তপ হীনে। 

পড়লনু' পাপ অধীনে ॥ ৪। 

বেড় ভাসল মাঝ ধারে। 

ভৈরব ধরু করুজারে ॥ ৬। 

৫২১ 

সাগর সম ছুখ ভারে । 

জবহু করিজ প্রতিকারে ॥ ৮। 

ভনহি বিষ্তাপতি ভানে। 

সন্কট করিয় তরানে ॥ ১০। 

২। নিরদীশ__নিরদ্দেশ। 

১-২। হে হুর, তুমি প্রভূ ব্রিভুবন নাথ, আমি 

নিরুদ্দেশ অনাথ । 

৩-৪। ধর্ম কর্ম তপ হীন পাপের অধীনে 

পড়িলাম। 
৫। বেড়--বেড়ী, নৌকা । ধার-_-শ্রোত। 

৬। করআর--কর্ণ, নৌকার হাল। 

৫-৬। নৌকা শ্রোতের মাঝে ভাসিল, হে ভৈরব, 

নৌকার হাল ধারণ কর। 

৭-৮। সাগর সম হুঃখভারের এখন প্রতিকার 

কর। 

৯-১০। বিস্তাপতি এই কথা বলিতেছে, সন্কট 

(হইতে ) ত্রাণ কর। 

৪৩ 

শিব শঙ্কর হে 

ভলি অনুগতি ফল ভেলা! । 

এতএ সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি 

মনোরথ মনহি রহুল! ॥ ২। 

তৌহেে হোঁএব পরসন পাওব অমোল ধন 

জনম বহলি এহি আসে । 

জমন সঙ্কট পুনু উপেখি হলহ জনন 

সেওলাহে বড়ে পরআসে ॥ ৪। 

শ্রাবন নয়ন গেলে . তনু অবসন ভেলে 

বদি তোহে ছোএব পরসনে। 

কি করব ততিখনে হয় গঅ মণি ধনে 

ঝখইতে বেআকুল মনে ॥ ৬। 



৫২২ 

ঈদ টাদ গন হরি কমলাসন 

সবে পরিহরি হুমে দেব! । 

ভগত বছল প্রভূ বান মহেসর 

ই জানি কইলি তুঅ সেবা ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি ভন পুরহ হমর মন 

ছাড়ও জমক তরাসে। 

হরহ হমর দুখ তথিছু তোহর স্থুখ 

সব হোঅও তুঅ পরসাদে ॥ ১০। 

১। ভলি--ভাল। অনুগতি- অনুগত শবের 

বিশেষ্য পদ । 
২। এতএ--এখানে। 

এতি--এত। পরতর--পরলোক 

কিরূপে। 
১-২। হে শিব শঙ্কর, অনুগতির ভাল ফল হইল। 

এখানে এই সম্বন্ধ, পরলোকে কি গতি হইবে? 

মনোরথ মনেই রছিল। 
৩। পরসন-_ প্রসর । বহলি-_বহিল। 

৪1 হলহ-_যাইও | সেওলাহে-_সেবা করিলাম। 

পরআসে--প্রয়াসে। 

৩-৪। তুমি প্রসন্ন হইবে, অমূল্য ধন পাঁইব, এই 

আশায় জন্ম বহিল। যম সঙ্কটে যেন উপেক্ষিয়া 

যাইও ন (মৃত্যুর সময় যেন ভুলিও না), বড় 

্রয়াসপূর্ব্বক সেবা করিয়াছি। 
৬1 ততিথনে- তখন, সে সময় । গঅ--গজ । 

ঝখইতে--শৌকচিস্তা করিতে । মণিধনে__সম্পদে, 

পাঠাস্তর। 
৫-৬। চক্ষুকর্ণ গেলে, তনু অবসন্ন হইলে, যদি 

তুমি প্রসন্ন হইবে, তখন অশ্ব গজ মণি ধনে কি করিব, 

সঙ্গতি-_সম্বন্ধ। 

কোন গতি-_ 

শোঁক চিস্তায় মন ব্যাকুল (হইবে )। 

৭। জঈদ-_ইন্্র। গন-পণপতি । দেবা 

দেবতা । 

৮1 বছল--বৎসল। বান মহেসর-_বিস্তাপতি 

ঠাকুরের নিবাস স্থান বিসপী গ্রাম হইতে উত্তরে 

বিস্াপতি। 

ভেড়বা নামক গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। 

সেই মন্দিরে গিয়া বিস্তাপতি মহাদেবের উপাসনা 

করিতেন প্রবাদ আছে। 

৭-৮। ইন্দ্র চন্ত্র গণেশ কমলাসন হরি সকল 

দেবতাকেই আমি ত্যাগ করিলাম, বাণ মহেশ্বর প্রত 

তক্তবৎসল, এই জানিয়৷ তোমার সেবা করিলাম। 

৭) | ছাড়ও--ছাড়,ক । 

১০। তথিহ--তাহাতে। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, আমার মন 

( মনোরথ ) পূর্ণ কর, যমের ত্রাস ছাড়ক (যমাতস্ক 

নিবারণ কর); আমার ছুঃথ হরণ কর, তাহাতে 

তোমার সুখ, তোমার 'প্রসাদে সব হয়। 

৪৪8 

এ হর গোসাঞ্জে নাথ তোহর 

সরন কএলঞ্ে । 

কিছু ন ধরব সবে বিসরব 

পছা জে জত কএলগঞ্ঞো ॥ ২। 

কপট মহ পড়, কলেবর 

গিড়ল মমন গোহে। 
ভল মন্দ সবে কিছু ন গুনল 

জনম বহল মোহে ॥ ৪। 

কএল উচিত ভেল অনউচিত 

মনে মনে পচতাবে। 

আবে কি করব সিরে পএ ধুনব 

গেল দিনা নহি আবে ॥ ৬। 

অপথ পথ চরন চলাওল 

ভগতি মন ন দেল! । 

পরধনি ধন মানস বাটল 

জনম নিফলে গেলা ॥ ৮। 

চরিত চাতর মন বেআকুল 
মোর মোর অন্ুবন্ধা ৷ 



বিগ্াপতি ৷ 

পুত কলত্ সহোদর বন্ধাব 

অন্তকাল সবে ধন্ধা ॥ ১০। 

ভন বিষ্ভাপতি স্থৃনহ শঙ্কর 

কইলি তোহরি সেবা । 

এতএ জে বরু সে বর করব 

ওতএ সরন দেব! ॥ ১২ 

দেবরাজবিজয় ছনদ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা। 

১-২। হে হর গোসাঁঞ, নাথ, তোমার শরণ 

(গ্রহণ) করিলাম। পূর্বে যাহ! কিছু করিগ্নাছি 

কিছু ধারবে না (মনে করিবে না) সব ভুলিয়া 

যাইবে। 

৩। গিড়ল-_গিলিল। গোহে--গ্রাহ, হাঙ্গর। 

৩-৪। দেহ কপটের মধ্যে পড়িল, মদন হাঙ্গর 

গ্রাস করিল, ভাল মন্দ কিছু না গণিয়! জন্ম বহিয়া 

গেল। 

৩। মিরে পএ ধুনব-__মাথা খুঁড়িব। 

৫২৩ 

৫-৬। উচিত করিতে অনুচিত করিলাম, মনে 

মনে গশ্চান্তাপ হইল। এখন কি কারব, মাথা 

খুঁড়িব, গত দিন ( ফিরিয়! ) আসে না। 
। ৭-৮। অপথে চরণ চালাইলাম, ভক্তিতে মন 

দিলাম না। পররমণী ও পরধনে মানস বাড়িল, 

জন্ম নিক্ষলে গেল। 

৯-১০। চাতুরীতে ( আমার ) চরিত্র মন ব্যাকৃল 

ছিল, আমার সেই চেষ্টা ছিল। পুত্র কল'র্ সহোদর 

বান্ধব অন্তকালে সকলই সংশয় । 

১১-১২। বিগ্ভাপাত কহে, শুন শঙ্কর, তোমার 

সেবা! করিলাম, এখানে ( ইহলোকে ) যাহা! হয় 

করিও, ওখানে ( পরলোকে ) শরণ দিও । 

নেপালের পুথির ভণিত-- 

তনে বিগ্তাপতি সন মহেসর 

তৈলোক আন ন দেবা। 

চন্দল দেবি পতি বৈগ্ভনাথ গতি 

চরন সরন মোহি দেবা ॥ 



৫২৪ বিদ্ভাপতি। 

গঙ্গ! গীত। 

টে 

বড় স্থুখ সাধে পাওল তুয় তীরে। 

ছাড়ইতে নিকট নয়ন বহু নীরে ॥ ২। 

কর জোড়ি বিনমঙ বিমল তরঙ্গে । 

পুন দরসন হোইহ পুনমতি গে ॥ ৪ ॥ 
এক অপরাধ খেমব মোর জানী। 

পরশল মাঁএ পাএ তুয় পানী ॥ ৬। 

কি করব জপ তপ জোগ ধেজানে 

জনম কৃতারথ একছি সনানে ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি সমদ তোহী। 

অন্তকাল জনু বিসরহ মোহী ॥ ১০। 

১-২। বড় সুখ সাধে তোর তীর প্রাপ্ত হুইলাম, 

নিকট ছাড়িতে ( তোমার তীর ত্যাগ করিতে ) চক্ষে 

অশ্রু বহিতেছে। 

৩। বিনমণ্ড-_মিনতি করি। 

৩-৪।' বিমল তরঙ্জে পুণ্যবতি গঙ্গে, কর যোড় 

করিয়৷ মিনতি করি পুনর্ববার যেন দর্শন হয় ( পাই)। 
৬। মাএ মাতঃ। পাএ-পদে। 

৫-৬। মাতঃ আমার এক অপরাধ জানিয়া ক্ষমা 

করিবে, তোর জল (আনি) পায়ে স্পর্শ কৰিয়াছি। 

৭-৮। জগ তপ যোগ ধ্যানে কি করিবে? 

একবার মাত্র স্নানে জন্ম কৃতার্থ হয়। 

৯। সমদগঁ-_নিবেদন করি। 

৯-১০। বিস্তাপতি কহিতেছে, তোকে নিবেদন 

করি, অস্তকালে যেন আমাকে ভূলিস্ না। 

২ 

সরন্থুরি সেবি মোর। কিছুও ন ভেল!। 

পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥ ২। 

জখন মহাদেব গঙ্গ! কয়ল দানে। 

স্থুন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে ॥ ৪। 

উঠবহ বনিআ! তো! হাট বজারে। 

এছি পথ আয়োত স্থরসরি ধারে ॥ ৬। 

ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে। 

সে কোন! লাওতাহ স্তুরসরি ধারে ॥ ৮। 

বিষ্ভাপতি ভন বিমল তরঙ্গে । 

অন্ত শরন দেব পুনমতি গঙ্গে ॥ ০। 
১। সুরসরি_ সুরসরিৎ, গঙ্গা । সেবি-_সেবা। 

২। পুনমতি--পুণাবতী। লয়-লইয়া। 

১-২। আমার গঙ্গাসেবা কিছুই হুইল না, 

পুণ্যবতী গঙ্গ। ভগীরথ লইয়া গেলেন। 

৩। কয়ল-_করিলেন। 

৪। স্ুন-_শৃন্ত | 

৩-৪। যখন মহাদেব গঙ্গা দান করিলেন তেখন) 

জটা শুন্ত হইল ও চক্র মলিন হইল । 

৫1 উঠবহ--উঠাও। বনিআজী-_বশিক। 

৬। আয়োত--আসিবে। 

৫-৬। বণিক, তুমি হাট বাজার উঠাও, এই 

পথে গঙ্গাধারা আসিবে। 

৭। ছিতনী- ধামা, ধুচুনী। কপার--কপাল, 

মাথা । 

৮। লাঁওতাহ-_আনিবে। 

৭-৮। (বণিকের উত্তর) ছোট খাট তগীরখ, 

ধুচুনীর মত মাথা, সে গঙ্গাধার! ফি আনিবে ? 



বিদ্তাপতি। ৫২৫ 

শরণাগত ভয় ভঙ্গে ॥ ৪ | 

৯-১৯। বিদ্তাপতি কহে, হে বিমলতরঙ্গে  ্থুরমুনিমনুজরচিত পৃজোচিত 
পুণ্যবতী গঙ্গে, অস্তকালে শরণ দিবে ! কুম্থম বিচিত্রিত ভীরে। 

ত্রিনয়ন মৌলি জটাচয় চুম্বন 
১৮ ভূতি ভূষিত সিত নীরে ॥ ৬। 

হরিপদকমলগলিত মধুসোদর 

পুণ্য পুনিত স্বর লোকে । 
্ন্ধা কমগুলু বাস স্ৃবাসিনি প্রবিলসমরপুরীপদ্ধ দান 
সাগর নাগর গৃহবালে। বিধান বিনাশিত শোকে ॥ ৮। 

পাতক মহিষ বিদারণ কারণ সহজদয়ালুতয়া পাতকি জন 

ধৃত করবাল বীচি মালে ॥ ২। নরক বিনাশ নিপুণে। 
জয় গঙ্গে জয় গলে । রুদ্ত্রসংহ নরপতি বরদায়ক 

বিষ্ভাপতি কবি ভণিতগুণে ॥ ১০। 



৫২৬ বিদ্যাপতি। 

নানাবিষয়ক পদাবলী । 
ঙ 

তাত বচনে বেকলে বন খেপল 

জনম দুখহি ছুখে গেলা । 

সীঅক সোর্গে স্বামি সম্তাপল 

বিরছে বিখিন তন ভেলা ॥ ২। 

মন রাঘব জাগে । 

রাম চরন চিত লাগে ॥ ৪। 

কনক মিরিগি মারি বিরাধ বধল বালি 

বানর সেন বটুরাই । 
সেতু বন্ধ দি রাম লঙ্ক লিঅ 

রাবন মারি নড়াই ॥ ৬। 

দশরথনন্দন দশশিরখগুন 

তিছঅন কে নহি জানে। 

সীত৷ দেবিপতি রাম চরণ গতি 

কৰি বিষ্ভাপতি ভানে ॥ ৮। 
১। বেকলে-বক্চলে। 

২। সীঅক- স্ভ্রীর। সোগে-_শোঁকে। 

১-২। পিতার বচনে বন্ধল ধারণ করিয়৷ বনে 

কালক্ষেপন করিল, জন্ম দুঃখে ছুঃখে গেল? স্ত্রীর 

শোকে স্বামী সন্তাপিত হুইল, বিরহে তনু ক্ষীণ 

হইল। 
৩-৪। মনে রাঘব জাগিতেছে, রামচরণ চিত্তে 

লাগিয়! রহিয়াছে । 

€। বটুরাই-_সঞ্চয় করিল। 

৬। নড়াই__ফেলিল। 

৫-৬। কনক মৃগ মারিয়া বালি ও বিরাধকে বধ 

করিল, বানর সেন! সঞ্চয় করিল। সেতু বন্ধ দিল, 
রাম লঙ্কা! লইল, রাবণকে মারিয়া! ফেলিল। 

৭-৮। দৃশরথনন্দন দ্রশশিরখণ্ডনকে জ্িতুবনে 

কেনাজানে? কবি বিগ্তাপতি কিতেছে, সীতা- 

দেবীর পতি রামের চরণ ( আমার ) গতি । 

হ 

কুন্থুম রস অতি মুদিত মধুকর 
কোকিল পঞ্চম গাঁব। 

রিতু বসন্ত বিদ্েস বালভূ 

মানস দহো দিস ধাব সাজনিআ! ॥ ২। 

তেক্জল তেল তমোল তাপন 

সপন নিশি সুখ রগ । 

হেমন্ত বিরহ অনন্ত পাবিয় 

সমরি স্থমরি পিয়! সঙ্গ সাজনিআ৷ ॥ ৪। 
মোর দাছুর সোর অহোনিসি 

বরিস বুদ সবৃন্দ। 
বিষম বারিস বিনা রঘুবর 

বিরহিনি জীবন অস্ত সাজনিআ! ॥ ৬। 

স্থমুখি ধৈরজ সকল সিধি মিল 

স্ুনহ কত স্থবানি। 
সিসির সুভ দিন রাম রঘুবর আওব 

তুয় গুন জানি সাজনিআ! ॥ ৮। 
১। মুদিত- মোদিত, আনমিত। 

১-২। কুম্থম রস (পানে) মধুকর অত্যস্ত 

আনন্দিত, কোকিল পঞ্চম গায়, বসস্ত খতুতে বল্লাভ 

বিদেশে, সজনি, মানস দশ দিকে ধাবিত হইতেছে 

(ব্যাকুল হইয়াছে )। 
৩। তমোল--তাম্থল। তাপন--অগ্রির উত্তাপ 

(শীতকালে অঙ্্ির উত্তাপ সেবন )। 



বিগ্কাপতি। 

৪। পাবিয়-_পাই। 
৩-৪। তেল ( মস্তকে ), তাগ্ুল ( মুখে ), অগ্নির 

উত্তাপ ( শীতকালে ), নিশাকালে নুখস্বপ্রের রঙ্গ 

(নিদ্রা ), সজন, প্রিয়তমের সঙ্গ শ্মরণ করিরা করিয়। 

ত্যাগ করিলাম। 

৫। মোর--ময়ুর। বুঁদ সবুন্দ--বিন্দু বিন্দু। 

সোর-স্রব। 

৫-৬। ময়ূর দর্দার অহনিশি রব করিতেছে, 

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতেছে) সজনি, বিষম বর্ষাকালে 
রঘুবর বিন! বিরহিনীর জীবন অস্ত হইল। 

৭৮। সুন্দরি, ধৈধ্য থাকিলে সকপ সিদ্ধি মিলে, 

কান্তের মধুর বাণী শুনিবে, সজনি, শীতকালের শুভ 

দিনে রাম রবুবর তোর গুণ জানিয়! (শ্ররণ করিয়া) 
আদিবে। 

৩) 

(বিক্রমের উক্তি ) 

কীর কুটিল মুখ ন বুঝ বেদন ছুখ 

বোল বচন পরমানে ; 

বিরহ বেদন দহ কোক করুণ সহ 

সরুপ কহত কে আনে ॥ হ। 

হরি হরি মোরি উরবসি কী ভেলী। 

জোহইতে ধাবও কতন্ু ন পাবও 

মুরছি খসঙ কত বেলী ॥ ৪। 

গিরি নরি তরুমর কোকিল ভ্রমর বর 

হরিন হাথি হিমধাম । 

সভক পরঙ পয় সবে ভেল নিরদয় 

কেও ন কহে তস্ত্র নামা ॥ ৬। 

মধুর মধুর ধুনি নেপুর রবন্থনি 
ভমণ্ড তরঙ্গিনি তীরে। 

মোরে করমে কলহংস নাদ ভেল 

নয়ন বিমুঞ্চে 1 নীরে ॥ ৮। 

৫২৭ 

হরি হরি কোন পরি মিলতি সে পরসনি 

কবি বিষ্যাপতি ভানে। 

লখিম! দেবিপতি সকল সজন গতি 

নৃপ শিবসিংহ রদ জানে ॥ ১০। 
১-২। সন্য কথা কহিতেছি, গুকপক্ষীর কুটিল 

মুখ, বেদন হঃখ বুঝে না, চক্রবাক বিরহ বেদনে 

দগ্ধ, কাতরতা| স্থ করে, অপর কে সত্য ক্ছিবে? 

৩। উর?সি- উর্বশী । 

৪। জোহইতে-_খুঁজিতে। বেলী--বার। 

৩-৪। ভাগ হায়, আমার উর্বশী কি হুইল, 

অনেষণ করিবার ভরে ধাবিত হইতেছি, কোথাও 

পাই না, কত বার মুচ্ছিত হইয়া! পড়িতেছি। 

৫-৬। গিরি, নদী, তরুবর, কোকিল, ভ্রমরবর, 

হরিণ, হস্তী, চন্দ্র, সকলের পায় পড়িতেছি, সকলে 

নিদ্দয় হইল, কেহ তাহার নাম কহে না। 

৭-৮। মধুর মধুর ধ্বনি নৃপুর রব গুনিয়া তরঙ্গিণী 
তীরে ভ্রমণ করি, আমার কপালে কলহংস নাদ হুইল, 

নয়নে অশ্রু ত্যাগ করি। 

৯-১০। হায় হায়, কেমন করিয়া সে প্রসয় 

হ্ইয়৷ মিলিবে? বিগ্ভাপতি কবি কহিতেছে, লথিম! 

দেবীর পতি, সকল সুজনের গতি নৃপ শিবসিংহ রস 
গগালেন। 

৪ 

কুন্দ পরিমল সঙ্গ স্থন্দর 

নব্য পল্লব পুজিতে। 

কামদৈবত কর্ম নির্মিত 
কোকিলাকলকুজিতে ॥ ২। 

দেহি নবীন দেব দৈব সমীর 

বিভ্রতি বোধতি বিভ্রমে । 
মাধবী লতয়। সমং 

পরিনৃত্যতীব বনক্রুমে ॥ ৪। 



৫২৮ 

মাধব মাস মধু সময়ে । 

রাজতি রাধা রভসময়ে ॥ ৬। 

বিরহি চিত্ত বিভেদ লক্ষণ 

চুত মুকুল ভ়ঙ্করে । 
পাঁটল! মধূলন্ধ মধুকর নিকর 

নাদ মনোহরে ॥ ৮। 

চজ্দ্র চন্দন কুস্কুমো গুরুহা'র 
কুস্তল মণ্ডিতা | 

হার ভার বিলাস কৌশল 
নিধুবন ক্ষণ পণ্ডিত! ॥ ১০ 

কুলিশকঠিনা কঠিন মানস 
সাবসীদতি স্বন্দরী ৷ 

ভুর্ববলাতি ছুরাশয়! বরবেদি 

মধ্য কশোদরী 1 ১২। 

গচ্ছ গচ্ছ বস্তি 'কিস্তব 
সান্ুজীবতি কামিনী । 

পল্পমিব মধুপাবলী নব শন্ 
মিবা মধুষামিনী ॥ ১৪। 

অন্যথা সা শরণমেষ্যতি 

বিরহি খেদ নিবারণম্। 

দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন 

সিদ্ধ মিদ্ধ মিবারণম্ ॥ ১৬। 

ভূমিপতি শিবসিংহ দেবমনস্ত 
বিক্রম সাহসং । 

স্থকবি বিষ্ভাপতি নিবেদিত 

মুদদিত কাম কলারসং ॥ ১৮। 

মাই ছে বালভু অব ন আব। 
জাহি দেস সখি ন মনোভব ভাব ॥ ২। 

বিস্তাপতি। 

তরুণ শাল রসাল কানন ্ 

কুঞ্জ কুল পুম্পিতে। 

পদ্ম পাটলি পরম পরিমল 

বকুল সন্ুল বিকশিতে ॥ ৪। 

অরুণ কিসলয় রাগ মুক্রিত 

মঞ্জরী ভর লহ্ষিতে । 

মধুলুব্ধ মধুকরনিকর মুদ্রিত 
লোভ চুম্বন চুদ্থিতে ॥ ৬। 

ম্মতি মধুকর কুম্থম পরাগ । 
কোরক পরনে বাঢল অনুরাগ ॥ ৮। 

চৌদিস করএ ভূকঙ্গ বঁকার। 
সে স্ুনি বাটয় মদন বিকার ॥ ১০। 

চীর চন্দন চন্দ্রতারক 

পাবকে। সম মানসে । 

হার কালভূজঙ্গমেব হি বিষ সরস 

ঘন রস চয় বিসে ॥ ১২। 

মানিনী মন মানহারক 

কোকিলারব কলকলে। 

বহুএ মারুত মলয় সংযুত 

সরল সৌরভ শীতলে ॥ ১৪। 
শীতল দখিন পবন বহু মন্দ। 

তা তল্গু তাবএ চান্দন চন্দ ॥॥ ১৬। 

হৃদয় হার ভেল ভুজগ সমান। 

কোকিল কলরবে পিড়ল পরান ॥ ১৮। 

শরদ নির্মল পূর্ণচন্ বন্ধু, 
সুন্দর লোচনী। 

কথং সীদতি সুন্দরী 
প্রিয় বিরহ হুঃখ বিমোচিনী ॥ ২০। 

তাহি তর তরুণ পয়োধর ধনী । 

ওজা শঙ্কর কৃষজনী ॥২২।. 



বিদ্তাপতি। 

অবসর পষ্টিতি এতি খনে। 

বিষ্ভাপতি কৰি সুদৃঢ় ভনে ॥ ২৪1 

তত 

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর 

মুগমদ পঙ্ছে লেপলা । 

জনি সথমের সসি খণ্ড উদিত ভেল 

জলধর জালে ঝপলা ॥ ২। 

অভিসারিনি হে কপট করহ ক লাগী। 

কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন 

রয়নি গমউলহ জাগী ॥ ৪। 

কারনে কোন অধর ভেল ধূসর 

পুন্ু কোনে আরতি দেল!। 

দুধক পরস পবার ধবল ভেল 

অরুন মজিঠ ভঞএ গেলা ॥ ৬। 

নবি পঞ্চোনারি গজে গঞ্জি নড়াইলি 

পরসলি সূর কিরনে। 
অইসন দেখিঅ তম্ম কপট করহ জন্ম 

বেকত নুকাওব কোনে ॥ ৮। 

দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি 

প্রথম সমাগম ভেলা । 

আলম সাহ পছ ভাবিনি ভ্জি রহ 

কমলিনি ভমর ভূললা ॥ ১০। 
১। লেপলা- _লিগু রহিয়াছে । পঙ্ক-_চন্দন। 

২। সমসিথণ্ড--চন্ত্রকলা। ঝপলা--ঢাকয়াছে। 

১-২। গোৌরৰর্ণ পয়োধরে সুন্দর নখরেখা (তাহার 

উপর) কস্তরী ও চন্দন লিপ্ত রহিয়াছে, যেন হুমেক্ 
(শিখরে ) চন্ত্রকলা উদিত হুইল, জলধর জাল 

(তাহাকে ) আচ্ছন্ন করিয়াছে। 
৩। কী--কিসের, কোন। 

৪) লুবুধ--লুন্ধ। 
৩-৪। হে অভিসারিণি, কিসের লাগিয়া! কপট 

৫২৯ 

করিতেছ? কোন পুরুষের গুণে তোমার মন লুন্ধ 

হইয়াছে, রজনী জাগিয়! যাপন করিয়াছ ? 
৫। আরতি--( প্রেম মূলক )। 

৬। পবার-_প্রবাল। মজিঠ--মজিষা, ঈষৎ 
লোহিতবর্ণ লতা বিশেষ। 

৫-৬। কোন কারণে অধর ধূসর হইল, আবার 
কে প্রেমাতিশয্য ছুঃখ দিল । হুধের স্পর্শে প্রবাল 

ধবল হইল ( এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে ), অরুণের 

বর্ণ মঞ্রিষ্ঠার ভ্যায় হইয়া গেল। 

৭। নবি (নব শবের স্ভ্রীলিঙ্গ )__নবীনা। 

পঞ্জোনারি-_-পন্মনাল, মুণাল। গর্জে-_গঞজেন, গজ- 

ঘারা। নড়াইলি_-নিক্ষিপ্ত হইলি। 
৮। কোনে--কোন উপায়ে । 

৭৮1 গজগঞ্জিত (দলিত ) নবীন মৃণালতুল্য 

নিক্ষিপ্ত হইলি, অথবা হুর্য্য কিয়ণকে স্পর্শ করিয়া- 

ছিস্ (হুর্যালোকে মৃণাল গুকাইয়া যাঁ়)। অঙ্গ 

এরূপ দেখিতেছি (সুর্য কিরণালোকে মলিন মৃণাল 

তুল্য ) কপট করিও না, (যাহা) ব্যক্ত (তাহা) 

কোন উপায়ে গোপন করিবে ? 

৯। গুনি--মনে করিয়া, প্ররণ করিয়া । 

৯-১০। দশ অবধান কহিতেছে, পুরুষের প্রেম 

মনে করিয়। ( তাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইগ্পা ) প্রথম 
সমাগম হইল। ( হে) ভাবিনি, আলম শাহ প্রভূকে 
ভজিয়া থাক ( তাহার প্রতি সর্বদা অন্ুরক্ত হও ) 

€ যেমন ) কমলিনী ভ্রমরে ভূলিয় থাকে। 

মৈথিল পুঁথিতে টীকা আছে, “বিস্তাপতিকা 

উপাধি দশাবধান ছল যে দিল্লী দরবারলে ভেটল 

ছল” বিস্তাপতির উপাধি দশাবধান ছিল যাহা! 

দিল্লী দরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ 
আছে ধে বন্দী শিবসিংহকে 'দিঙ্গীর বাদশাহ বিভ্ভাপতির 

গীত শ্রবণে সন্ধ্ট হয়া যুক্ত করিয়া দেন। এই 
প্রবাদের যাথার্থ কতক এই পঙ্গ হইতে প্রমাণিত 

হইতেছে । আলম শাহ কে ঠিক বলিতে পারা যায় 



৫৩৪ 

না। আলমশাহু নাম ও উপাধি ছুই হইতে পারে। 
আলমশাহের বাঙ্গাল! গ্রতিশব নরপতি। 

পদকল্পতরুর প্রথম শাখার দশম পল্লবে এই পদ 

ভণিতাশৃন্ত আকারে আছে ।-_ 
অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি। 

কোন পুরুথ হেন হরল তোহ।রি মন 

রজনী গোঙাঅলি জাগি ॥ 

জন পর্নাগী গজগে জল ঢালয় 

পরশল ম্থরকিল মনে। 

এছন হেরি তনু নাত করহ জঙ্গ 
বেকত লুকাঅত কোণে॥ 

ছধক পরশে পীর ধবল ভেল 
অরুণ কিরণ কোন কেল। 

গোয় পয়োধর নখরেখ হুন্দর 
পক্ছজে মৃগমদ ভেল 

বিস্তাপতির অনেক পদের অর্থ যে ইদানী এদেশে 

লোকে বুঝিতে পারিত না তাহা এই পদের পাঠ 
বিকৃতি হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। 
অনেক স্থলের অর্থ একেবারেই গ্রহণ করা যায় না। 

প্রীছন হেরি তন্তু নাত করহ জন্তু এই চরণে «নাত, 

শব মৈথিল “লাখ শব । “কপট? ও “লাখ” উভয় 

শব্দের অর্থ এক। 

গু 

সাজনি নিভুরি ফৃফু আগি। 

তোহর কমল ভ্রমর দেখল 

মদন উঠল জাগি ॥ ২। 

জৌ তোহ ভাবিনি ভবন জৈবহ 
এঁবহ কোনন্ত বেল! । 

জজ ঈ স্কট সৌ জী বাঁচত 

হোয়ত লোচন মেল! ॥ ৪ 

ভন বিষ্ভাপতি চাহথি জে বিধি 
করথি সে সে লীল!। 

বিগ্ভাপতি। 

রাজা শিবসিংহ বন্ধন মোঁচন 

ভখন স্ুকবি জীলা ॥ ৬। 

১। নিহুরি--হেঁট হইয়া। ফ্কু-ফু দিতেছ। 
১-২। সঙ্জনি, হেট হইয়া অগ্নিতে ফুৎকার 

দতেছ, তোমার (কুচ) কমল ভ্রমর দেখিল, মদন 

জাগিয়! উঠিল। 

৩। জৈবহ-_যাইবে। প্রবহ-_আসিবে। 
৪। জী--জীবন। 

৩-৪। ভাবিনি, তুমি যদি গৃহে যাইবে, কোন 
সময় আসিবে? যদি এই সঙ্কট হইতে জীবন রক্ষা 

পায় ( তাহ! হইলে ) নয়নের মিলন (দেখা) হইবে। 
৫-৬। বিস্তাপতি কহিতেছে, বিধি যাহ! চাছেন 

সেই সেই লীলা করেন, রাজ! শিবসিংহের বন্ধন 

মোচন হইলে তখন স্থকবি (বিগ্তাপতি ) জীবন প্রাপ্ত 
হইবেন। 

৮ 

নীল কলেবর পীত বসন ধর 

চন্দন তিলক ধবলা । 

সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত 

তথিহি উদিত শশিকল! ॥ ২। 

হরি হরি অনতয় জন্ু পরচার। 

সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার ॥ ৪। 

উত্তর । 

পুরুব দেখল পয় সপনে ন দেখিঅ 
এঁসনি ন করবি বুধা। 

রস সিঙ্গার পার কে পাওত 

অমোল মনোভব সিধা ॥ ৬। 

ভনই বিষ্াপতি অরে বরজৌবতি 
জানল পকল মরমে। 

শিবসিংহ রায় তারা মন জাগল 

কাহ্ধ কাহ্ছ করসি ভরমে ॥ ৮। 



বিগ্ভাপতি। 

১। ধর--ধারী, ধারণ করিয়াছে । 

২। তথিহি--তাহাতে । 

১-২। নীলকলেবর, পীতবসনধারী, ধবল চন্দন 

তিলক, ( ধেন) শ্তামবর্ণ মেঘে সৌদামিনী মণ্ডত, 

তাহাতে শশিকলা উদিত হুইয়াছে। 

৩। অনতয়--অন্তত্র। জন্ু--না। পরচার 

--প্রকাশ করিও। 
৩-৪। হুরি হরি, অন্তর গ্রকাশ করিও না, আমি 

স্বপ্নে নন্দকুমারকে দেখিয়াছি । 

৫। বুধা_বুদ্ধি। 

৬। অমোল--অমূল্য। সিধা-_সিদ্ধি। 

৫-৬। পুর্বে দেখ নাই, স্বপ্নে দেখিয়াছ এনপ 

বুদ্ধি করিও না। শৃঙ্গার রসের পার কে প্রাপ্ত হয়, 

মদনের সিদ্ধি অমূল্য । 

| মরমে- মর্ম, মর্্মকথা। 

৮। জাগল-_জাগিল, উদয় হইল। ভরমে-_ 
ত্রমে। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, হে যুবতীশ্রেয্ঠ, 
সকল মর্খ্বকথা জানিলাম। রাজা শিবসিংহ তোর 

মনে উদয় হইল, ভ্রমে কানাই কানাই করিতেছিস্। 

পি 

শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ। 
তত ঞ এ 

অনল রন্ধ, কর লকৃখন নরবএ 

সক সমুদ্দ কর আঁগনি সসা। 

চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও 

বার বেহপ্লএ জাউলসী ॥ ২। 

দেবসিংছে জং পুহবী ছভিঅ 
আঞ্ধাসন স্ররাএ সরূ। 

ছুহু স্বরুতান নীন্দে অবে সোঅউ 

তপন হীন জগ তিমিরে ভর ॥ ৪। 

৫৩১ 

দেখছ ও পৃথিমী কে রাজ! 
পৌরুস মাঝ পুন্ন বলিও । 

সভবলে গঙ্গা মিলিত কলেবর 

দেবসিংহ স্থরপ্পগুর চলিও ॥ ৬। 

এক দিস সকল জবন বল চলিও 

ওক দিস সে জম রাএ চর । 

দৃমও দলটি মনোরথ পুরেও 

গরুঅ দাপ সিবসিংহে কর ॥ ৮। 

স্থুরতরু কুন্থম ঘালি দিস পৃরেও 
দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরূ। 

বীরছত্র দেখনকো কারন 

স্বরগন সতে গগন ভর ॥ ১০। 

আরম্তিঅ অস্তেঠঠি মহামখ 
রাজসুয় অসমেধ জহা। 

পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ 

জাচককী ঘর দান কহা ॥ ১২। 

বিজ্জীবই কবিবর এন গাবএ 

মানব মন আনন্দ ভএও । 

সিংহাসন সিবসিংহ বইঠুঠো 

উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গএও ॥ ১৪। 
২৯৩ লক্ণ নরপতি ( লক্ষমণাৰ )১, ১৩২৪ 

শকে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে যী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মিলিত 

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় ( জাউলসী-_যাউবার সময়, 

অর্থাৎ দিবাবসান কালে ) দেবসিংহ পৃথিবী ছাড়িয়া 

স্থররাজের অর্ধাসন প্রাপ্ত হইলেন। ছই সুলতান 

(রাজ! ) এখন শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন, তপন- 

শুন্য জগৎ অদ্ধকারে ভরিল (রাজ! দেবসিংহের 

মৃডাতে প্রজার হৃদয় শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, 

তপনরাজ অন্তমিত হওয়াতে জগৎ অন্ধকারাবৃত 

হইল)। পৃথিবীর রাজ! পুরুষদিগের মধ্ো পুণাবল 

দেখাইল; সতাবলে দেবসিংহ গঙ্গায় মিলিত কলেবর 

হইয়া সুরপুরে চলিলেন। একদিকে বনের সৈল্ক 



৫৩২ বিগ্তাপতি। 

সকল চলিল ( আসিল ), একদিক হুইতে যমরাজের 
( সৈন্ত ) আসিল, শিবসিংহ গুরুতর প্রতাপ প্রেকাশ) 

করিয়া উভয় দলের মনোরথ পূর্ণ হইতে ( দিলেন 

না); (অর্থাৎ পিতাকে অস্তিমকালে গঙ্গাতীরে 
লইয়! গিয়া যমভয় নিবারণ করিলেন ও ষবনসৈন্তকে 

যুদ্ধে পরাভূত করিলেন )। কল্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি 

হইয়! দিক্ পূর্ণ হইল, আকাশে সুন্দর ছুন্দুভি ধ্বনি 

হইল। বীরশিরোমণিকে দেখিবার জন্ত দেবতাগণ 

আকাশ পূর্ণ করিয়া শোভিত হইলেন। আরস্ত 

অন্তেঠি (আছ) শ্রাদ্ধ যজ্ঞের তুলনায় রাজন্য় 

অশ্বমেধ বা! কোথায়? পণ্ডিতের ঘরে আচারের এবং 

যাচকের ঘরে দানের প্রশংসা! হইতে লাগিল। বিদ্ধা- 

পতি কবিবর এই গান করিতেছে, মানবের মনে 

আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে উপবেশন 

করিলেন, ( লোকে ) উৎসবে বিষাদ ভূলিয়! গেল। 

১৩ 

শিবসিংহের যুদ্ধ। 

দুর ছুগ্গম দমসি ভঞ্জেও 

গাঢ় গঢ গু়ীজ গঞ্জেও 
পাতিসাহ লসীম সীমা 

সমর দরসেও রেশ। ১। 

ঢোল তরল নিশান সদ্দহি 

ভেরি কাল সঙ্খ নদ্দহি 

ভীনি ভূঅন নিকেত 

তরল তর তরবারি রঙ্গে 

বিজ্ঞুদাম ছটা! তরে 

ঘোর ঘন সঙ্ঘাত 
বারিস কাল দরসেও রে ।। ৫। 

তুরয় কোটি চাপ চূরিয় 

চার দিস চৌ বিদিস পুরিয় 
বিষম সার আসার 

ধারা ধোরনী ভরিও || ৬। 

অন্ধ কু কবন্ধ লাইঅ 

ফেরবি ফফ্ফরিস গাইঅ 
রুহির মত্ত পরেত ভূত 

বেতাল বিছলিও ॥ ৭। 

পার ভই পরিপন্থি গঞ্জিম 

ভূমি মণ্ডল মুণ্ডে মণ্ডি 
চারু চন্দ্র কলেব কীত্তি 

স্থকেত কী তুলিও ।' ৮। 

রাম রূপে স্বধশ্ম খিখ্ুঅ 

দান দগ্সে দধাচি রুখিজ 
ন্ুকবি নব জয়দেব 

ভনিও রে ॥ ৯। 

দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন 

শক্র নরবই কুল নিকন্দন 

সিংহ সম সিবসিংহ রায়া 
কেতকি সন ভরিও রে ॥। ২। 

কোহে নীরে পয়ান চলিও 

বায়ু মধ্যে রায় গরুও 

তরণি তেজ তুলাধার 
পরতাপ গহিও রে ॥ ৩। 

মেরু কনক স্থুমের কম্পিয় 

ধরণি পূরিয় গগন ঝম্পিয 
ছাতি তুরয় পদাতি পয়ভর 
কমন সহিও রে।॥ ৪। 

সকল গুনক নিধান গণিও রে ॥ ১৪। 
১। ছুগ্গম--ছর্গম । দমসি--আঘাত করিয়া। 

গুচীঅ--কঠিন। গঞ্জেও--.তুচ্ছ জ্ঞান করিল। গা, 
কঠিন, দুরত্ব, ছর্গম গড় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আঘাতে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বাশাছের রাজ্যসীম! পর্যন্ত সমর 
দৃষ্ট হইল। 

২। নিশান-_নিঃস্বন। সন্দহি--শব্দিত হইল। 
কাহল-_ডস্কা। নদ্দহি-__নিনাধিত হুইল। সন-_ 
সম, তুলা । 



বিদ্ভাপতি। 

চোলের তরল নিঃম্বন শবিত হইল, ভেরী, ডস্কা, 

শঙ্খ নিনাদিত হইল। ত্রিতুবন নিকেতন কেতকী 

তুল্য ( সৌরভে ) পূর্ণ হইল। 
৩। কোছে--কোহ., কুশ, পর্বাত। পয়ান-__ 

প্রয়াণ। তরণি-_হুধ্য। তেঅ--তেজ। তুলাধরে-_ 

তুল্য । গহিও--গ্রহণ করিল। 

পর্বত হইতে প্রবাহিত জলের (ভ্যায়), বায়ু মধ্যে 

গরুড় বাজের [ন্তায়) প্রয়াণ করিল, হৃর্য্যের তেজ 

তুলা প্রতাপ গ্রহণ করিল। 

৪। বম্পিয়-_গঙ্জন করিল। তুরয়-_তুরজ। 

পয়ভর--পদভর | কমন--কওন কে। 

তুর্ণগিরি শ্রমের কীাপিল, ধরণী পূর্ণ হইল, 

আকাশে গঞ্জিল। হৃন্তী অশ্ব পদাতিকের পদভর 

কে সহা করিবে? 

€। তরবারি রঙ্গে তরলতর বিহ্যুদ্দাম ছটা 

তরঙ্গিত হইল, ঘোর ঘন সংঘাতে বর্ধাকালের ; স্ঠায়) 

দৃই হইল। 
৬। চাপ-_অশ্বক্ষুরের চাপ। ধোরনী--ধরণী। 

কোটি অঙ্থের পদাধাতে ( ধরণী) চূর্ণ হুইল, 

বিষম শর আসারে অষ্ট দিখ্িদিক পূর্ণ হইল, ( যেন 

বৃষ্টি) ধারায় ধরণী পূর্ণ হইল । 
৭। কূঅ-_কৃপ। লাইঅ-_নিক্ষেপ করিল। 

ফেরবি- শৃগাল। ফফ্ফরিস-_ফেউ, শৃগাল রব। 

বিছলিও-_-বাছতে লাগিল। 

অদ্ধ কূপে কবন্ধ নিক্ষেপ করিল, শৃগাল রব 

করিতে লাগিল, রুধিরমত্ত প্রেত ভূত বেতাল বাছিতে 
লাগিল ( শৰ বাছিয়৷ আহার করিতে প্রদত্ত হইল )। 

৮। ভই-হ্ইয়া ৷ পরিপাস্থ-_শক্র। কলেব__ 

কলা ইব। স্ুকেত-_স্ুককৃতি। 

পার হুইয়া ( সমরাঙ্গন উত্তীর্ণ হুইয়া) শত্রুকে 

গঞ্জনা করিল, ভূমিমগ্ডল মুণ্ডে মণ্ডিত কারল, 

চারু চক্র কলা তুল্য স্ুৃতির কীর্তি তুলিল। 
৯। রাম রূপে শ্বধর্শ রক্ষা! করিল, দান ধরছে 

স্বধীচিকে ক্ষ য় (যক্য়) করিল, স্বুকবি নব জয়দেব 

৫৩৩ 

(বিসগী গ্রামের দাঁন পত্রে বিস্তাপতির কৰি অভিনব 
জয়দেব উপাধি আছে ) কছিল। 

১০। নরবই-_নরপতি। 

দেবসিংহ নরেক্রের নন্দন, শক্রনরপতিকূল 

নির্শালকারক সিংহ সম শিবসিংহ রাজাকে সকল 
গুণের নিধান গণন! করিবে। 

১১ 

সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ। 

বতিস বরস পর সামর রূপ ॥ ২। 

বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন। 

আব ভেলনু হম আয়ু বিহীন ॥ ৪। 

সমটু সমটু নিম লোচন নীর। 

ককরহু কাল ন রাখখি ঘীর ॥ ৬। 

বিদ্যাপতি স্থুগতিক প্রস্তাব । 

ত্যাগ কে করুণ! রসক স্বভাব ॥ ৮। 

১-২। বিশ বৎসর পরে শ্থামবর্ণ শিবাসংহ 

ছুপকে আমি স্বপ্নে দেখলাম । 

৩-৪। অনেক প্রাচীন গুরুজন দোঁখলাম, এখন 

আমার আয়ু ক্ষীণ হইয়! আসিল। 

€-৬। নিজের চক্ষের জল মুছিয়া মুছিয়! ফেলি, 

কাল কাহারও € জীবন ) সস্থর রাখে না! । 

৭-৮। বিস্তাপতির সুগতির প্রস্তাব (হউক )। 

স্বাভাবিক করুণ রস কে ত্যাগ করিতে পারে? 

১২ 

ছুল্লহি তোহরি কতএ ছথি মায়। 

কহ নও আবু এখন নহায় ॥ ২। 

বৃথা বুঝধু সংসার বিলাস । 
পল পল নানা তরহৃক ত্রাস ॥ ৪। 

মায় বাপ জৌ৷ সদগতি পাব। 

সম্ততি কা অনুপম মুখ আব ॥ ৬। 



৫৩৪ 

বিষ্াপতি আয়ু অবসান। 

কাতিক ধবল ত্রয়োদশি জান ॥ ৮। 

১-২। ছুল্লছি ( কন্ঠে ) তোমার মা কোথায়? 

এখনও দান করিয়া! আসিল না কেন? 

৩-৪। সংসার বিলাস বৃথা! বুঝুক, গলে গলে 

নান! প্রকারের ত্রাম। 

€-৬। বাপ মা যদি সাগতি পায়, সন্ততির 

অনুপম সুখ হয়। 

৭-৮। কার্ডিক মাসের শুরু ত্রয়োদশীতে বিস্া- 

পতির আমু অবসান জানিবে। 

এই পদ কবির রচিত কি না বলিতে পারা যায় 

না, কিন্তু ইহাতে তাহার দেহাস্তের তিথি নির্দেশ 

কর! হুইয়াছে, অতএব ইহার গ্রীতিহাসিক মূল্য 
আছে। 

১৩ 

তোহে জলধর সহজহি জলরাজ । 

হমে চাতক জলবিন্দুক কাজ ॥ ২। 

বিদ্ভাপতি। ! 

জল দএ জলদ জীব মোর রাখ । 

অবসর দেলে সহস হো লাখ ॥ ৪। 

তল দেঅ চাদ রাহ কর পান। 

কব কল! নহি হোঅ মলান ॥ ৬। 

বৈভৰ গেলে রহএ বিবেক। 

তইসন পুরুখ লাখ থিক এক ॥ ৮। 

তনই বিষ্ভাপতি দূতী সে। 
ছুই মন মেল করাবএ জে ॥ ১০ । 

১-২। তুমি অলধর, স্বভাবতঃ জলরাজ, আমি 

চাতক, জলবিনুর গ্রয়োজন। 
৩-৪। হে জলদ, জল দিয়া আমার জীবন রাখ, 

সময় মত দিলে সহম্র লক্ষ হয়। 

৫-৬। চাদ (আপনার) তন্থু দেয়, রাহ পান 

করে, কখন কলা ম্লান হয় না। 

৭-৮। এ্রশ্বর্য গেলে বিবেক থাকে, লক্ষের মধ্যে 
সেরূপ এক জন পুরুষ হয়। 

৯-১৪। বিদ্ভাগতি কহিতেছে, সেই দৃতী যে ছুই 
মনের মিলন বরায়। 



বিদ্কাপতি। ৫৩৫ 

পরকীয়৷ নায়িকা । 
১ ১১-১২। তুমি তরুণ, আমি বিরহিণী নারী। 

অপর পয়োধি মগন ভেল সুর । উচিত কথাতেও কুলে গালি উৎপন্ন হয় (নিন্দা হয়)। 
১৩-১৪। বামার কথ! বাম দিকে ধাবিত হয়, নখি কুলে স্কুল বাট বিদূর ॥ ২। 

নর উক্তি দ্বারা আপনার মনোরথ জানায়। 
নরি পরিহরি নাবিক ঘর গেল। 

পথিক গমন পথ সংসয় ভেল ॥ ৪। চার হ88057702 
অনুমান পূর্বক ছুই দিক ভাল করিয়! রক্ষা করিল। 

অনতএ পথিক করিঅ পরবাস। 

হমে ধনি একলি কন্ত নহি পাস ॥ ৬। ত 

একে চিন্তা অওকে মনমথ সোস। ২ 

দসমি দসা মোহি কঞ্জোনক দোস ॥ ৮। অপনা মন্দির বৈসলি অছলন্ু 
রঅনি ন জাগ সখি জন মোর । ঘর নহি দৌসর কেবা। 
অনুখন সগর নগর ভম চোর ॥ ১০। তহিখনে পহিআ পানুন আএল 
তোষ্ঠে তরুনত হুমে বিরহিনি নারি। বরিসএ লাগল দেবা ॥ ২। 

উচিতন্ছ বচন উপজ কুল গারি ॥ ১২। কে জান কি বোলতি পিস্থুন পরৌসসিনি 
বাম! বচন বাম পথ ধাব। বচনক ভেল অবকাসে ॥ ৩। 

অপন মনোরথ উকুতি বুঝার ॥ ১৪। ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা 
ভনই বিষ্ভাপতি নারি সঞ্গানি। দিবসহি রজনী ভানে। 
ভল কএ রখলক দু অনুমানি । ১৬। কঞ্চোনক কহব হমে কে পতিআএত 

জগত বিদিত পচবানে ৪ ৫। 

১-২। আপনার গৃহে বসিয়াছিলাম, ঘরে দ্বিতীয় 

কেহ ছিল না। সেই সময় পথিক অতিথি আসিল, 

দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিল। 

৩। কে জানে, কথার অবকাশ পাইলে কুটিল 
প্রতিবাসিনী কি বলিবে ! 

৪-৫| ঘর অন্ধকার, নিরন্তর বৃষ্টি ধারা, দিবসেই 

রজনী তুল্য হইল। কাহাকে কহিব, কে আমায় 

বিশ্বাস করিবে, জগতে পঞ্চবাণ বিদ্দিত। 

১-২। অপার পয়োধি, হুধ্য মগ্ন হইল, দূর 

পথ হিংন্র জন্ত সম্কুল। 

৩-৪। নদী পরিহার করিয়া নাবিক ঘরে গেল, 

পথিকের গমন পথ সংশয় হইল। 

€-৬। পথিক, অন্তত্র প্রবাষ কর, আমি 

একাকিনী নারী, কাস্ত নিকটে নাই। 

৭-৮। একে চিস্তা, আবার সম্মথ শোষণ করি- 

তেছে, কাহার দোষে আমার দশমী দশা হইল? 

৯-১০। আমার সখী রাত্রে জাগে না, অনুক্ষণ 
সমস্ত নগরে চোর অমণ করে। আঃ রারহারারহার 



৫৩৬ 

তত 

পরতহ পরদেশ পরহিক আস। 

বিমুখ ন করিস অবস দিঅ বাস ॥ ২। 

এতহি জ্ঞানিঅ সখি পিয়তম কথা ॥ ৩। 

ভল মন্দ ননন্দ হে মনে অনুমানি। 

পধিককে.ন বোলিঅ টুটলি বানি ॥ ৫। 

চরণ পখালল আসন দান । 

মধুরহি বচনে করিঅ সমধান ॥ ৭। 
এ সখি অনুচিত এতে দ্বর জাই। 

আব করিম জত অধিক বড়াই ॥ ৯। 

১-২। বিদেশে প্রত্যহ পরের আশা, বিমুখ 

করিও না, অবশ্থ বাসস্থান দিও । 

৩। সখি, এইখানে (এই সময়) প্রিয়তমের 

কথা জানিব। 

৪-৫1 ননদ, ভাল মন্দ মনে অনুমান করিয়া 

পথিককে ভাগ! (মন্দ ) কথা বলিও না। 

৬-৭। পা! ধুইবার জল» আমন দিবে, মধুর 
কথায় সম্ভাষণ করিবে। 

৮-৯। সখি, (প্রিয়তমের ) এত দূর যাওয়া 

অন্থচিত, এখন অধিক গৌরব করিবে। 

কমল মিলল দল মধুপ চলল ঘর 

বিহগে গহুল নিজ ঠামে। 

অরে রে পথিক জন থিররে করিয় মন 

বড় পাঁতর ছুর গামে ॥ ২। 

ননদি রুসিএ রহ পরদেশ বস পু 

সাহুহি ন সুঝ সমাজে । 

আওর কি কহুব বেআজে ॥ ৪। 

চন্দন চারু চম্প ঘন চামর 

অগর কুস্কুমে ঘরবাসে। 

বিভাপতি 

পরিমল লোভে পথিক নিত সঞ্চর 

তই নহি বোলয় উদাসে ॥ ৬। 

বিদ্কাপতি ভন পথিক বচন স্বন 

চিতে বুঝি কর অবধানে। 
' রাজ! শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। 

১1 মিলন-_-মিলিত হুইল, মুদিত হইল। 
গহল-_ গ্রহণ করিল। 

২। পাতর- প্রাস্তর। 

১-২। কমল দল মুদিত হুইল, ভ্রমর ঘরে চলিল, 

বিহঙ্গ নিজস্থান গ্রহণ করিল (কুলায় গেল)। হে 

পথিক, মন স্থির কর, গ্রাম বড় দুর, প্রাস্তরে 

(বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নিকটে অন্ত গ্রাম নাই )। 

৩। কুসিএ_-রোষ করিয়া । প্ প্রভৃ। 

সুব--দেখা। সমাজে--নিকটে। 

৪1 পুছার- জিজ্ঞাসা । আওর--আর। 

বেআজে--ব্যাজে। 

৩-৪। ননদ রাগ করিয়া আছে, প্রভূ পেতি) 

বিদেশে বাস করেন, শ্বাশুড়ী নিকটেও দেখিতে পান 

না। নিষ্ঠুর সমাজ জিজ্ঞাসায় উদ্দাসীন ( কেহ 
আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না), ব্যাজে আর কি 

কহিব (ইহার অধিক বলিতে লঙ্জ! হইতেছে )। 

৫| অগর-__-অগুরু। 

৬। নিত-_নিত্য। বোলয়--বলি। 

৫-৬। চারু চন্দন, চম্পক, খন চামর (বাতাসের 

জন্ত ), অগুরু কুন্কুমে গৃহ সুবাসিত, পরিমল লোভে 

পথিক নিত্য সঞ্চরণ করে (আগমন করে ), সেই 

জন্য ওঁদান্তযুস্ত কথা বলি না। 

৮। রমানে--রমণ, বল্পভ। 

৭-৮। বিদ্াপতি কহিতেছে, পথিক, বচন গুন, 

চিত্তে বুঝিয্না অবধান কর। রাজ! শিবসিংহ রপ- 

নারায়ণ লখিম! দেবীর বল্পত। 

ওত 



বি্যাপতি। 

অনত পথিক জন্গু জাহে। 

দুর দেশান্তর বস মোর নাহে ॥ ২। 

হুমে অন্ুগতি সবে কেরী । 

কতয় জায়ব তৌহে সাঝক বেরী ॥ ৪। 

নিভরম এসন ঠামা । 

সবে পরদেশিয়া বসে এহি গামা ॥ ৬। 

ভমি ভমি ভম কোটবারে। 

পএলহু লোথ ন নৃপতি বিচারে ॥৮। 

হুমরা কোন তরঙ্গে । 

পুর পরিজন সব হমরে অঙ্গে ॥॥ ১০ । 

ভনই বিগ্ভাপতি গাবে। 

ভমি ভমি অবল! উকুতি বুঝাবে ॥ ১২। 

১। অনত-_অন্তত্র। জাহে__যাইও। 
ই। নাহে-__নাথ। 

১-২। পথিক, অন্তত্র যাইও না, আমার নাথ 

দুর দেশাস্তরে বাস করেন। 

৩। সবে কেরী- সকলকার। 

৩-৪। আমি সকলকার অনুগত, তুমি সন্ধ্যাবেল৷ 
কোথায় যাইবে? 

৫€। নিভরম -প্রমাদশৃন্ঠ, বাধাশুন্ । 

৫-৬। এরূপ বাধাশুহ্য স্থান, সকল বিদেশী এই 
গ্রামে বাস করে। 

৭। তমি-ত্রমণ করিয়া। ভম- ভ্রমণ করে। 

৮। পএ -_পাইলেও। লোথ-_-চোরাই 
মাল। বঙ্গভাষায় এই শব্ধ ব্যবহৃত হয় না, কিন্ত 
হাতেনাতে ধর! পড়িয়াছে” এই চলিত কথায় 

নাত বা লোত শব মিথিলা ভাষার লোথ শব 

হইতে অভিন্ন । 

ণ৮। কোতওয়াল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, 

চোরাই মাল (সমেত চোর ) পাইলেও নৃপতি বিচার 
করে না। 

৬৮ 

৫৩৭ 

৯। তরঙে- আতঙ্গ, ভয়। 

৯-১০ | আমার কি ভয়? পুর পারজন সকল 

আমার অঙ্গে (আমার গৃহে আর কেহ নাই )। 

১১-১২। বিগ্তাপতি গাহিয়। কহিতেছে, অবঙা 

ভ্রমিয়া ভ্রাময়! উক্তি (মনের কথা) বুঝায়। 

গু 

হমে যুবতী পতি গেলাহে বিদেশে । 

লগ নহি বসয় পড়োসিয়াক লেশে ॥ ২। 

সাস্র দোসরি কিছুও নহি জান। 

আঁখি রতৌধী স্থনয় নই কান ॥ &। 

জাগহ পথিক জাহ জন ভোর। 

রাতি অধার গাম বড় চোর ॥ ৬। 

ভরমন্ ভাউরি ন দেঅ কোটবার। 
কাহুক কেও নহি করয় বিচার ॥ ৮. | 

অধিপ ন কর অপরাধন্' সাতি। 

পুরুষ মহতে সব হমর সজাতি ॥ ১০। 

বিদ্কাপতি কৰি এহ রস গাব। 

উকুতিহি অবল! ভাব জনাব ॥ ১২। 

২। লগ --শিকট। বসয়-_বাস করে। 

পড়োসিয়াক-_প্রতিবাসীর, পড়সির। 
১-২। আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন, 

নিকটে প্রতিবাসীর লেশ বাদ করে না। 

৩। সান্ু_-শ্বত্র। দোসরি-_দ্বিতীয় । 

৪1 রতৌধী--রাতকাণা ৷ স্ুনয়-_ শোনে | 

৩-৪। দ্বিতীয় (আমি ছাড়!) স্থাশুড়ী কিছুই 
জানে না, চক্ষে রাতকাণা, কানে শোনে ন।। 

«| জাহ-_যাইও। ভোর- ভুলিয়া! । 

৫-৬। পথিক জাগিয়! থাক, তুলিয়া যাইও না, 

' প্লাত্রি অন্ধকার, গ্রামে বড় চোর। 

বাল! চাহং মনসিজভগ্নাৎ গ্রাপ্চগাঢ়প্রকম্পা 

গ্রামশ্টৌরৈরয়মুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি। 

শূ্জারতিলক। 



৫৩৮ 

৭। ভাউরি-__ফেরা, রাত্রে প্রহরীর ভ্রমণ, 

রৌদ। কোটবার-কোতোয়াল। 

৭-৮। ভ্রমেও কোতোয়াল ফের! দেয় না, কেছু 

কাহারও বিচার করে না ! 

৯-১০ | রাজা অপরাধের শাস্তি করে না, মহৎ 

পুরুষ সব আমার স্বগাতি ( তাহারাঁও আমার কোন 
অপরাধ গ্রহণ করিবে ন! )। 

১১-১২। বিষ্ভাপতি কবি এই রস গায়, অবলা 

উক্তিতে ভাব জানায়। 

চি] 

বালম নিঠুর বসয় পরবাস। 
চেতন পড়োসিয়া৷ নহি মোর পাস ॥ ২। 

ননদী বালক বোলউ ন বুঝা । 

পহিলহি সীঝ সাস্থ নহি সূধ ॥ ৪। 
হমে ভরে যৌবতি রঅনি অন্ধার। 
সপনেন্থ' নহি পুর ভম কোটবার ॥ ৬। 

পথিক বাস অনতয় ভমি লেহ। 

হমরা তৈসন দোসর নহি গেহ ॥ ৮। 
একসর জানি আয়োত চলি চোর। 

মোরা সপতি মোরা! অগোর ॥ ১০। 

কবি বিস্তাপতি কহুধি বিচারি। 

পথিক বুঝাবয় বিরহিনি নারি ॥ ১২। 
১। বালম--বল্পভ, ন্বামী। বসয়-_বাস করে। 

প্রবাস-্- প্রবাস । 

২। চেতন-_চতুর। পড়োসিয়া--পড়সী। 

১-২। পতি নিষ্ঠুর, প্রবাসে বাস করে, চতুর 
পড়নী আমার নিকটে নাই। 

৩। পহিলহিস্প্রথম, আরম্ভ হইতেই। দুঝ-_ 
দেখিতে পান়। 

৪। বালক--বালিকা। বোলউ-_কথাও। 

৩-৪ 1” প্রথম সন্ধ্যায় (সন্ধ্যা হইতেই ) শ্থাগুড়ী 

বিদ্কাপতি। 

দেখিতে পায় না (রাতকাণা ), নন্দী বালিক!, কথা 

বুঝে না। 

৫-৬। আমি ভর! যুবতী, রাত্রি অন্ধকার, 

স্বপ্নেও কোতওয়াল গ্রামে ভ্রমণ করে না। 

৭। অনতয়- অন্তত্র। 

৭-৮। পথিক, ভ্রমণ করিয়া (গিয়া!) অন্ধত্র 
বাসা লও, আমার মতন দ্বিতীয্ষ গৃহ নাই ( আমার 

গৃছের তুলা অন্ত স্থান পাইবে না )। 

বালাহং নবধৌবন! নিশি কথঃ স্থাভুমন্মদগৃহে। 

সায়ং সম্প্রতি বর্ততে পথিক হে স্থানাস্তরং গম্যতাম্ ॥ 

শৃঙ্গারতিলক। 

আমি বালা নবযৌবনা, কেমন করিয়! নিশীথে আমার 
গৃহে বাস করিবে? এখন সায়ংকাল হইয়াছে, ছে 

পথিক, অন্ত গমন কর। 

৯। একসর-__একেশ্বরী, একাকিনী। আয়োত 

--আসিবে। 
১০। সঁপতি-_সম্পতি। 

রক্ষা করা। 

৯-১* | ( আমাকে ) একাকিনী জানিয়! চোর 

চলিয়া আসিবে, আমার সম্পত্তি আমাকে আগলাইতে 

হইবে। 

১১-১২। স্ুকবি বিস্তাপতি বিচার করিয়া 

কছিতেছে, বিরহিণী নারী পথিককে বুঝাইতেছে। 

অগোর- আগলান, 

৮ 

সান্থু জরাতুলি ভেলী। 

ননদী ছলি সেও সান্ুর গেলী ॥ ২। 

তৈসন ন দেখিজ কোই । 
রজনি জগায় সভাষন হোই ॥ ৪। 

এছি পুর এছি বেবছারে। 

কাক কেও নহি করয় পুছারে ॥ ৬।' 

প্রাননাথ কে কছুবা। 

হুম একসরি ধনি কত দিন রহুবা 8 ৮। 



বিদ্ভাপতি। 

পথুক কহুব মধু কণ্তা ৷ 
হম সনি রমনি ন তেজ রসমস্তা ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্ভাপতি গাবে। 

ভমি ভমি বিরহিনি পথুক বুঝাবে ॥ ১২। 

ভোগিন্াসাবরী ছন্দ। 

১। সান্ু--শুশ্র। জরাতুলি--জরাতুরা। ২। 

ছলি--ছিল (স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়া )। সান্থুর-_শ্বগুরালয়। 

১-২। স্বাগুড়ী জরাতুরা হইয়াছেন ; ননদ ছিল, 

সেও শ্বশুরালয় গিয়াছে। 

৩-৪। তেমন কেহ দেখি না (যে) রাত্রে 

জাগাইয়! সম্ভাষণ করে। 

৫-৬ | এই পুরে এমন ব্যবহার, কেহ কাহাকে 

জিজ্ঞাসা করে না । 

৭। কহবা__কহিবে। 

৭-৮। প্রাণনাথকে কহিবে, আমি একেশরী 

রমণী কতক্ষণ রব ( কতদিন একাকিনী রহিব)? 

৯। পথুক--পথিক। 

১৪। সনি-_সম, তুল্য (পুংলিঙ্গ সন, স্ত্রীলিজ 

সনি )। 

৯-১০। পথিক, আমার কাস্তকে কহিবে। রসবান্ 

( পুরুষ ) আমার মত রমণীকে ত্যাগ করে না। 

১১-১২। বিষ্ভাপতি গান করিয়া কহিতেছে, 

বিরহিনী ভ্রমণ করিয়া, ভ্রমণ করিয়া ( ঘুরিয়া ঘুরিয়া ) 
পথিককে বুঝাইতেছে। 

হমে একসরি পিঅতম নহি গাম। 

তেঁ মোহি তরতম দেইতে ঠাম ॥ ২। 

অনতছ কত দেঅইতঙু বাস। 

জেঁ। কেও দোসরি পড়উসিনি পাস ॥ ৪। 
চল চল পথুক চলহ পথ মাহু। 

বাস নগর বোলি অনতন্থ যাহ ॥ ৬। 

৫৩৯ 

আতর পাঁতর সীঝক বেরি। 

পরদেস বসিঅ অনাগত হেরি ॥ ৮। 

ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ । 

জেকর বহু তাকর পরিছেদ 1 ১০। 

ভনই বিষ্াপতি নাগরি রীতি। 

ব্যাজ বচনে উপজাব পিরীতি ॥ ১২। 

পঞ্চস্বরা ধনছী ছন্দ। 

১। একসরি--একেম্বরী। গাম-_গ্রাম। হ। 

মোহি--আমার। তরতম--তারতমা, দ্বিধা ৷ 

১-২। আজামি একাকিনী, প্রিয়তম (পতি) 

গ্রামে নাই, সেইজন্ত স্থান দিতে আমার দ্বিধা 

হইতেছে। 

৩। অনতহ---অন্থত্র ৷ কতছু-_ কোথাও। 

দেঅইতছ---দেওয়াইতাম | 

৪। জেৌ_যদি। পড়উনিনি-- পড়সী শবের 

সত্রীলিঙ্গ, প্রতিবেশিনী। 

৩-৪। যদ্দি কেহ প্রতিবেশিনী নিকটে ( থাকিত 

তাহা হুইলে ) আর কোথাও বাসস্থান দেওয়াইতাম। 
৫ | চল চল-_-যাও, যাও। 

৫-৬। যাও যাও পথিক, পথের মধ্যে (বান্তায় ) 

যাও, বাস নগর (বাসস্থান বলির! ) অন্তর যাও। 

৭। আতর--অন্তর, দূর, বাবধান। পীঁতর--- 

প্রাস্তর। 

৭-৮। দুরে প্রাস্তর, সন্ধ্যা সময় প্রবাসীকে 
অভ্যাগত দেখিতেছি ৷ 

৯। পযসোধর--মেঘ, স্তন। বামিনি-_রাত্রি, 

কুলস্ত্রী (বামি শব হইতে )। 

১০। জেকর--যাহার। তাকর-_তাহার। 

পরিছেদ--পরিচ্ছেদ, সীমা, অধীন |. 

৯-১। (এই চরণঘ্বয়ে শষের ছুই অর্থের কৌশল 

আছে )। (প্রথম অর্থে) ঘোর. মেঘে 'যামিনী 

তোশুন্ত (গাড়), বাহার পক্ষে হয় তাহার 
(ছঃখের ) সীমা । (দ্বিতীয় অর্থে) কুলসত্রীর পয়োধর 
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প্রকাশ হইলে, যাহার (নিকটে) রহে তাহারই 

অধীন। 

১২। ব্যাজ--ছল। উপজাব--উৎপন্ন করে। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, নাগরীর রীতি, 

ছলযুক্ত কথায় শ্রীতি উৎপন্ন করে। 

১৬ 

হমরানু ঘর নহি ঘরিনিক লেস। 

তে কারনে গূনিম পরদেস ॥ ২। 

নানা রতন অছএ মঝু হাথ । 

সেবক চাকর কেও নহি সাথ ॥ ৪ 

সহজফ ভীরু থিকা মতিভোর ! 

রঅনি জগাএ কে করত অগোর ॥ ৬। 

বৈদি গমাওব কওনক মাঝ : 

অবগুন অছএ রতউবী সাঝ ॥ ৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি ছইল সোভাব। 

নাগর পথুক উকুতি বিরমাব ॥ ১০। 

১। ঘরিনিক-+ঘরণীর। ২। তেঁ--সেই। 

গুনিয়__বিবেচনা! করিয়া, মনে হয়। 

১-২। আমার ঘরে ঘরণীর লেশ নাই, সেই 

কারণে ( সর্বত্র ) বিদেশ মনে হয়। 

৩-৪। নানা রত্ব আমার হাতে আছে, সেবক 

চাকর কেহ সঙ্গে নাই। 
৫। সহজক-_স্বভাবতঃ। 

মতিভোর--বোক1, ভোলাবুদ্ধি। 
৫-৬। ( আমি ) স্বভাবতঃ ভীরু (ও) নির্বোধ । 

রাত্রে জাগাইয়া কে আগলাহীৰে ? 

৭। বৈসি-_-বসিয়া। কওনক মাঝ-_-কাহার 

মধো, কাহার সঙ্গে । 

৮। অবগুন--অপগুণ। রতউ'ধী-_রাতকানা । 

৭.৮| বিয়া কাহার সঙ্গে কাটাইব (কাহার 

সঙ্গে বসিয়া রাত কাটাইব )? অপগ্ুণ আছে (একটা 

দোষ আছে ), সন্ধ্যার সময়ই রাতকাণা (হই )। 

থিকাহু-_-আছি। 

বিদ্ভাপতি। 

৯। ছইল-_চতুর। 
১০। বিরমাব-বিরাম কয়ায়, সমাণ্তড করে। 

৯-১০। বিদ্ভাপতি কহে, চতুর স্বভাব নাগর 

পথিক কথা সমাপ্ত করিল ( এই পধ্যস্ত বলিয়! ক্ষান্ত 

হইল )। 

১১ 

( পথিকের উক্তি) 

স্থন্দরি হে তো স্থৃবুধি সেয়ানি। 
মরী পিয়াস পিয়াবহ পানি ॥ ২। 

( পরকীয়! নায়িকার উত্তর ) 

কে তে! থিকাহ ককর কুল জানি। 

বিন্ুু পরিচয় নহি দেব পিটি পানী ॥ ৪। 

(পথিকের উক্তি ) 

থিকন্ছ' পথুকজন রাজকুমার । 

ধনি কে বিওগ ভরমি সংসার । 

(নায়িকার উত্তর ) 

আবহ বৈসহ পিব লহ পানি। 

জে তো খোজবহ সে দেব আনি ॥ ৮। 

সন্থুর ভৈস্থার মোর গেলাহ বিদেস। 

স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদ্দেস ॥ ১০। 

সান্ঘর আহ্ুরি নৈন নহি সূঝ। 
বালক মোর বচন নহি বৃঝ ॥ ১২। 

ভনহি বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ। 

যেহুন বিরহ হো! তেহন লিনেহ ॥ ১৪। 

১। তৌো-তুমি। স্থবুধি--ন্ুবুদ্ধি। সেয়ানি-- 

সেয়ানা, চতুর] । 

২। মরী--মরি। পিয়াবহ--পান করাও। 

১-২। হে ন্থন্দরি, তুমি স্ুবুদ্ধি, চতুরা, পিপাসায় 

মরি, জল পান করাও । 
৩। থিকাহ-_-হুও। ককর--কাহার। 

৪। দেব--দিব। পিড়ি--পিড়ি। 



বিদ্ভাপতি। 

৩-৪। কে তুমি, কাহার £ কোন ) কুল (কি) 

জানি, বিনা পরিচয়ে (বসিবার ) পিড়ি (ও পানীয়) 

জল দিব না। 

৫। থিকন্ত_হট। পথুকজন- পথিক জন। 
৬। ধনি--ধনা, রমণী। বিওগ-__বিয়োগ । 

“রমি-ভ্রমি। 

৫-৬। (আমি) পথিক জন রাজকুমার, রমণীর 

বিয়োগে সংসারে ভ্রমণ করিতেছি । 

৭। আবহু-_-এস, অশইস। 

পিব-_পান করিবার তরে। 

৮। জে__যে,যাহা। খোজবছ-_খুঁজিবে। 
৭-৮। আইস, বসো, পান করিবার জল লও, 

যাহা ভূমি খুঁজিবে তাহা আনিয়া দিব। 

৯। জন্থর- শ্বশুর । তৈনুর__ভাম্থুর। গেলাহু 

--গিয়াছেন। 
১০। স্বামিনাথ_-শ্বামী। গেল ছ'থ--- 

গিয়াছেন। তনিক- তাহাদের । উদেস-_উদ্দেশ। 

৯-১* | আমার শ্বশুর ভানুর বিদেশে গিয়াছেন, 

স্বামী তাহাদের উদ্দেশে (সন্ধান করিতে ) গিয়াছেন। 

১১। সাস্্ব_ শ্বাগুড়ী, শ্বশ্র। আহুরি- অন্ধ। 

নৈন--নয়ন। সুঝ-_ দেখিতে পায়। 

১১-১২। ঘরে শ্বাশুড়ী অন্ধ, চক্ষে দেখিতে পায় 

না, আমার বালক কথা বুঝিতে পারে না (পুত্র এত 

শিশু যে কোন কথ! বুঝিতে পারে ন! )। 

বৈসহ-_বসো। 

১৩। নেহ--ন্রেহ। 

১৪। যেহন--যেমন। হো-হয়। তেছন-_ 

তেমন । 

১৩-১৪। বিগ্ভাপতি কহিতেছে, অপরূপ প্রেম, 

যেমন বিরহ হয় সেইরূপ স্নেছ। 

১২ 

পিয়া মোর বালক হুম তরুণী । 

কোন তপ চুকলৌহ ভেলৌহ জননী ॥ ২। 

৫8১ 

পহির লেল সখি এক দছিনক চীর। 

পিয়া কে দেখৈতি মোর দগগধ শরীর ॥ ৪। 
পিয়া লেলি গোদক চললি বজার। 

হটিয়াক লোক পুছে কে লাজ ভোহার ॥ ৬। 
নহি মোর দেওর কি নহি ছোট ভাই। 

পুরব লিখল ছল স্বামী হমার ॥| ৮। 

বাট রে বটোহিয়! কি তৌহী মোর ভাই । 

হুমরো৷ সমাদ নৈহর লেনে জান ॥ ১০ । 

কহিন্ুন ববা কিনয় ধেনু গাই। 

ছুধব৷ পিলায়ক পৌসত জমাই ॥ ১২। 

নহি মোরা টক! অছি নহি ধেন্ু গাই। 

কওনই বিধি পোসব বালক জমাই ॥ ১৪। 

ভনই বিগ্ঠাপতি সমু বুজ নারী । 

ধৈরজ ধয় র্ মিলত মুরারী ॥ ১৬। 

২। চুকলৌহ- ্রান্ত হইয়াছি, ভ্রষ্ট হইয়াছি। 
ভেলৌ হ-_হুইয়াছি। 

১-২। আমার প্রিয়তম বালক, আমি তরুণী, 
কোন তপত্রষ্ট হইয়াছি ( যে তাহার ) জননী (তুল্য) 
হইয়াছি। 

৩। পহির লেল-_পরিধান করিয়া লইলাম। 

দছিনক- দক্ষিণ দেশের । চীর- _বন্ত্। 

৪1 দেখৈতি- দেখিয়া । 
৩-৪। সখি, একখানি দক্ষিণ দেশীয় বস্ত্র পরিধান 

করিলাম । প্রিয়তমকে দেখিয়া আমার শরীর দগ্ধ 

হইল ( জলিয়া গেল )। 
৫ | গোদক--কোলে, কোলে করিয়া। 

৬। হটিয়াক__হাটের। লাগু-_লাঁগে, হয়। 
৫-৬। প্রিয়তমকে কোলে করিয়া বাজারে 

চলিলাম, হাটের লোক জিজ্ঞাসা করে (ক্রোড়ন্থ 
বালক ) তোর কে হয়? 

৭। দেওর- দেবর। 

৮। পুরব- পুর্ব্ব জন্ম । 
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৭-৮। "আমার দেবর নয় কিম্বা ( আমার ) ছোট 
ভাই নয, পূর্ব জন্মের লিখন ছিল আমার স্বামী। 

৯। বাট_-পথ। বটোহিয়া-_পথিক। তৌহী-_ 
তুমি। 

১০। সমাদ--সম্বাদ। নৈহর--বাপের বাড়ী। 

লেন্নে-স্লইয়৷ । ভান্-__যাঁও। 

৯-১০ | (ছে) পথের পথিক, তুমি আমার 

ভাই, আমার সম্বাদ ( আমার) বাপের বাড়ী লইয়! 

বাও। 

১১। কহিহ্ছন-স্কহিও। ববা--বাবা। কিনয়-.. 

ক্রয় করে। 
১২। পিলায়ক-_পান করাইয়া । 

পোষণ করে। 

১১-১২। বাবাকে বলিও ( যেন) ধেনু গাই 

কেনেন, ছুধ পান করাইয়া! জামাইকে পোষণ করেন । 

১৩। অছি- আছে। 

১৪। কওনই বিধি-_-কোন উপায়ে । 

১৩-১৪ 1 আমার টাক। নাই, ধেন্গু গাই নাই, 

কোন উপায়ে বালক জামাই পুধিব ? 
১৪। বৃজ-_ত্রজ। 

১৬। ধয় রহু-_ ধরিয়া থাক। 

১৫-১৬। বিষ্ভাপতি কহিতেছে, শুন ব্রজনারি, 

ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে। 

পোসত-_. 

১৩ 

মোরাহিরে অঙ্গনা 

পাকড়ী হুম্ু বালহিআ। 

পটেবা আউঅ বাস 

পরম হরি বালহিআ! ॥ ২। 

পটেবা ভইজ! হীত নীত 

সুন বাল ছিআা। 

চোলরি এক বিনি দেহি 

পরম হরি বালছিআ ॥ ৪। 

বিগ্ভাপতি ৷ 

জাঞ্ে| হমে চোলরি 

বীনহী স্থন বালহিআ। 

কাহ বিনঞ্,নী 

দেহ পরম হরি বালহিজ! ॥॥ ৬। 

ল্ড়ী দেউ রাতাসন৷ 

স্থন বালহিআ]। 

ননদ বিনএ্মী দেঞ 

পরম হরি বালহিঅ| ॥ ৮। 

চোঁলরি পহিরি হমে হাট গঞ্জে 

সন বালহিআ । 

চোর পরীখন লাগু 

পরম হরি বালহিআ! || ১০ । 

বিদ্যাপতি কবি গাবিআ 

স্থন বালহিআ। 

রাএ সিবসিংহ গুন জান 

পরম হরি বালহিআ! || ১২। 

১। পাকড়ী--পর্কটা বৃক্ষ। বালহিয়া--বাল্য 

সথী। 

২। পটেবা--পটুয়, যে বুনিবার কাজ করে। 

১-২। গুন বালাসখি, আমার অঙ্গনে পর্কটা বৃক্ষ 

আছে। পরম হরি (শব্ধ মাত্র!) সঞ্চি, (আমার ) 

গৃহে পটোয়! আসিল। 

৩-৪। ভাই গপটুয়া, হিত নীতি কথা শুন, 

একট! কীচুলি বুনিয়া দাও। 

৫৬ | (পটুয়া বলিতেছে), যদ্দি আমি 
কাচুলি বুনিয়া! দিই, বিনাইবার মূল্য ( বিনঞ্নী ) 
কি দিবে? 

৭। লহড়া-_ লাড়, 

বার। 

৭-৮। রাতে খাইবার জন্ত লাড়, দিব, নন 
বিনাইবার মূল্য দিবে। 

রাতাসনা--রাত্রে খাই” 



বিস্কাপতি। 

৯*১০।' কীচুলি পরিয়া আমি হাটে গেলাম, 

চোর ( কীচুলি ) পরীক্ষা! করিতে লাগিল। 

১১-১২। বিস্তাপতি কবি গাহিল, রাকা শিবসিংহ 

গণ জানেন। 

১৪ 

€মারাছি জে অঁগন! চদনকের গাছে। 

সৌরভে আবএ ভমর পচাসে ॥ ২। 
অরে অরে ভমরা ন ফেরু কবারে। 

আঁচর স্থতল অছ পছুম কুমারে ॥ ৪। 

সঙ্গহি সখিএ শুত দেহরি ভইসুরে। 
কইসে কএ বাহুর হোএব বাজত নেপুরে ॥ ৬। 

গোড়ভুক নেপুর ভেল জিব কালে । 

নু নছ পএর দঙ উঠ ঝঁঝকারে ॥ ৮। 

মাই বাপে দএ হলু নেপুর গঢ়াই। 
নেপুর ভগবইতে জিব অকুরাই ॥ ১০। 

ভনই বিস্ভাপতি এছ রস জানে। 

রাএ পিবসিংহ লখিম! রমানে || ১২। 
১। অগনা--অঙ্গন। চদদনকের--চন্দনের | 

২। আবএ- আসে । পচাশে- পঞ্চাশ। 

১-২। আমার অঙ্গনে চন্দনের গাছ, সৌরভে 

পঞ্চাশ ( বহুসংখ্যক ) ভ্রমর ( নায়ক ) আসে। 

৩। ফেরু-_ফেরাঁও, খুলিও | কবারে-_কবাট। 

৪। সুতল অছ--শয়ন করিয়া আছে । পছু্ম 

কুমারে--পদ্মকুমার | 
৩-৪। ওরে রে ভ্রমর (নায়কের সম্বোধনে ), 

কবাট খুলিও না, অঞ্চলে পদ্মকুমার (শিশু) শয়ন 

করিয়া আছে। 
৫। সন্জহি--সঙ্গেই। শুত--শয়ন করে। 

দেহরি-_দেউড়ি, বহিষ্বার। ভইমুর-ভাঙ্গুর। 

৬। কইসে কএ__কেমন করিয়া। 

€-৭। সথি (আমার) সঙ্গেই শয়ন করে, 

৫৪৩ 

ভাস্বর বহিষ্বারে (শয়ন করিয়া! আছে) কেমন 

করিয়! বাহির হুইব, নূপুর বাজিবে। 
৭। গোড়নক-_পায়ের। জিব-_জীবন। 

৮। নহু--লছ, লঘু। দও--দিলে। বাঁব- 
কারে--বম্ বম্। পঞএঞর--পা। 

৭-৮। পায়ের নৃপুর জীবনের কাল হইল, লঘু 

লঘু ( ধীরে ধীরে ) পা ফেলিলেও ঝম্ ঝাম্ করিয়া 

উঠে। 

৯। দএ হুলু--দিয়াছেন। গড়াই-_গড়াইয়! ৷ 
১০। ভঙ্গবইতে--ভাঙ্গিতে। অঁকুরাই__আকুল 

হয়। 

৯-১৯। মা বাপ এই নূপুর গড়াইয়া দিয়াছেন, 

সেই জন্ত ) নূপুর ভাঙ্গিতে প্রাণ আকুল হুয়। 

১১-১২। বিস্তাপতি কহিতেছে, লখিম! বলত 

শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন । 

পাঠাস্তর---ভনই বিগ্ভাপতি কি করতি লাজে। 

কিছু ন বিঘিন অন্গরাগক কাজে ॥ 

(রূপক ) 

১৫ 

হমে ধনি কুটনি পরিনতি নারি। 
বৈসহু বাস ন কহৌ৷ বিচারি ॥ ২। 
কাহুকে পান কাহু দিঅ সান। 

কত ন হকারি কয়ল অপমান ॥ ৪। 

কয় পরমাদ ধিয়৷ মোর ভেল। 

আহে যৌবন কতয় চল গেল ॥ ৬। 

ভাঙল কপোঁল অলক ভরি সাজু। 

সঙ্কল লোচনে কাজর আজু ॥ ৮। 

ধবলা কেস কুম্ুম করু বাস। 

অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাঁস ।॥ ১০। 

থোথর থৈয়া থন ছুও ভেল। 

গরুজ নিতম্ব কহ! চল গেল ॥ ১২। 



৫88 

যৌবন শেষ সুখাএল অঙ্গ । 

পাছু হেরি বিলুলইতে উমত অনর্গ॥ ১৪। 
খনে খস ঘোঘট বিঘট সমাজ । 

খনে খনে আব হকারলি লাজ ॥ ১৬। 

ভনহি বিদ্যাপতি রস নহি ছেও। 

হাসিনি দেবিপতি দেবসিংহ দেও ॥ ১৮। 

১। কুটনি_ কুট্নী। পরিনতি-_বৃদ্ধা। 
২। বৈস--বয়স। 

১-২। আমি বৃদ্ধা.কুট্নী রমণী, বয়স ও বাসন্থান 

বিচার করিয়া কহি না। 

৩। সান- সঙ্কেত পূর্বক আহ্বান। 

৪। হুকারি- ডাকিয়া । 

৩-৪। কাহাকেও পান দিই, কাহাকেও সঙ্কেত 

পূর্বক আহ্বান করি, কত লোককে ডাকিয়া অপমান 

করিয়াছি। 

€ | ধিয়া-_কন্ত!। 

৬। আহে-_হায়। 

৫৬ | আমার কত প্রমাদকন্তা হুইল, হায়, 

যৌবন কোথায় চলিয়া গেল। 

বিগ্ভাপতি। 

| তাঙ্গল--ভগ্র, এখানে অর্থ বসিয়া যাওয়া 

কোটরগত। 

৮। সন্ভুল__তেজশুন্ক ও আর্। 

৭-৮। (দস্তের অভাবে) কপোল বসিয়া 

গিয়াছে, অলকে পূর্ণ সাজ, নিস্তেজ আর্ চক্ষে এখনও 

কজ্জল। 

৯-১৪ | শুভ্র কেশেকুনুম বাস করে (পক কেশ 

ফুলে সাঞজাইয়াছি), অধিক বেশভূষায় অধিক 
উপহ্থাস। 

১১। থোথর থৈয়া--ঘোৌঁতা ভৌতা, লম্ববান। 
থন- _স্তন। 

১১-১২। স্তনযুগল লম্বমান হইল, গুরু নিতন্ব 
কোথায় চলিয়া গেল। 

১৩-১৪। যৌবন শেষ ভইল, অঙ্গ শুকাইল, 
পশ্চাতে ফিরিয়! দেখি উন্মত্ত অনঙ্গ ( বিদ্রুপ ) করিয়া 

গড়াইয়৷ পড়িতেছে। 
১৫-১৬। থাকিয়া থাকিয়া সকলের সাক্ষাতে 

ঘোমটা খসিয়৷ পড়ে, ডাকিলে কখন কখন লজ্জা 

আসে। 

১৭-১৮। বিদ্যাপতি কহে এক ছিটাঁও রস নাই । 

দেবসংহ দেব হামিনী দেবীর পতি। 



বিদ্যাপতি। ৫৪8৫ 

প্রহেলিকা ।& 

১ 

কুস্থমিত কানন কুঞ্জ বসি। 

নয়নক কাজর ঘে'রি মসি ॥ ২। 

নখ! লিখল নলিনী দল পাত। 

লীখি পঠাওল আখর সাত ॥ ৪। 

পহিলহি লিখলনি পহিল বসম্ত। 

দোসরে লিখলনি তেসরক অন্ত ॥ ৬। 

লিখি নহি শকলি অনুজ বসম্য। 

পহিলহি পদ অছ্ভি জীবক অন্ত ॥ ৮। 

ভনহি বিষ্ভাপতি আখর লেখ । 

বুধ জন হো সে কহয় বিশেখ ॥ ১০। 
২। ঘোরি--গুলি ৷ 

১-২। কুস্ুমিত কানন কুঞ্জে বঙগিয়া (রাধা) 

নয়নের কাজল গুলিয়া কালি ( করিল)। 

৩-৪। নখ দিয়া নলিনীপত্রে পিখিল, সাতটা 

অক্ষর লিখিয়া ( মাধবকে ) পাঠাইল। 

৬। তেসরক-তৃভীয়ের। 

৫.৬ প্রথমে পিখিলেন প্রথম বসন্ত (বসন্তের 

প্রথম মাস চৈত্র, চৈত্রমাসের নামান্তর মধু। মধু? 

এই ছুইটী অক্ষর প্রথমে লিখিলেন )। দ্বিতীয় 

(তাহার পর ) তৃতীয়ের অন্ত লিখিলেন ( বসন্তের 

পর তৃতীয় খহু বর্ষা, বর্ষা গেষে হস্তা নক্ষত্র; কর 

অর্থে হস্ত। “মধুর” পর কর” পিংখলেন, “মধুকর+ 

শবা হইল )। 

+ প্রহেলিক। পদ মাঞ্জেরই অর্থ করা যায়। দৃষ্টান্ত ন্বরূপ 

কয়েকটা পদের অর্থ প্রকাশিত হুইল। পদকল্পতক্কতেও ছুই 

একটা এরূপ পদ আছে। এই সম্ধলনে প্রকাশিত অধিক 

সংখ্যক প্রহেলিকাই তালপত্রের পু'খি হইতে সংগৃহীত । 

ভন 

৭। শকলি--পারিল। বসন্তের অনুজ (চৈত্রের 

পর বৈশাখ মাস, বৈশাখের নামাস্তর মাধব ) লিখিতে 
পারলেন না, (হয় মাধবের নাম হিখিতে লঙ্জ। 

অথবা মাধব লক্ষমীপতি বলিয়! ঈর্ষা বশতঃ সে নাম 

লিখলেন না )। 

৮। প্রথম পদ (অক্ষর ) জীবনের অস্ত ('ম+ 

প্রথম অক্ষর, “মরণ” শবের আতক্ষর )। ('মধুকর 

আয়া'হ' অথবা মিথিল! ভাষায় 'মধুকর আইচ বাধা 

এই ৭টী অক্ষর লিখিলেন )। মাধব নাম লিখিতে ন! 

পারিয়া তাহাকে মধুকর ৰন্িয়া সম্বোধন করিলেন। 

৯-১০। বিস্তাপাতি আথর লেখ! ( সক্ষেত রচনা) 

বলে, যে পণ্ডিত সে বিশেষ ( অর্থ করিয়! ) কছে। 

প্রথম একাদশ দই পন গেল। 

সেহে! রে বিতল কতে দিন ভেল ॥ . | 

খতু অবতার বয়স মোর ভেল। 

তইও ন পু মোর দরশন দেল ॥ ৪। 

চান কিরণ মোহি সহলো নই বায়। 

চানন শীতল মোহি ন শোহায় ॥ ৬। 

ভনই বিষ্ভাপতি শুনু ব্রজনারি। 

ধৈরজ ধৈরহ মিলত মুরারি ॥ ৮ 

১1 প্রথম--ব্যঞ্জন বণের প্রথম অক্ষর। ক? 

একাদশ-_-একাদশ অক্ষর, ট?; কট--কথ!, প্রতি- 

ক্রাত। দ*--দয়।। 

২। সেছো--সেও। 'বিতল--অতীত হইল। 

কতে--কত। 
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১-২। প্রভূ ( আমাকে ) কথা (ফিরিয়া আসি- 

বার সময় নির্দেশ ) দিয়! গেল, তাহাও কত দিন 

হইল অতীত হইল। 

৩। খতু--৬ (খতু); অবতার--১* ( অব- 

তার ); ৬1১০০ ১৬। 

৩-৪। আমার ষোড়শ (বর্ষ) বয়স হুইল, 
তথাপি প্রভু আমাকে দর্শন দিল না। 

৫। সহলো-_-সহ্ করাও। 

৬। শোহায়__€ শোভা পায়), ভাল লাগে, 
আনন্দ দান করে। 

€-৬। চন্দ্রকিরণ আনার (দ্বারা ) সহা করা যায় 

না, শীতল চন্দন আমাকে ভাল লাগে ন|। 

৭-৮। বিস্তাপতি কহিতেছে, গুন ব্রঞ্জনারি, 

ধৈর্যা ধর, মুরারি মিলিবে। 
জজ 

৩ 

সিন্ধু স্থতাপতি দুতি গেল মাইছে 

নিরধিনী বাপুরে । 

কেব! বিগলিত পুলকিত মাই হে 
সে দেখি হিঅরা বুরে &১। 

মোরপিআর গগন ভরি আএল 

ন অএলে মোর পিআরা ॥ ৩। 

মালি মউলি হস বালম্তু বিদেস বস 

অহি ভোঅনে মহি পুরে । 

সরঅ সরোজ বন্ধু কর বঞ্চিত 

কুমুদ্ধ মুদ দিনকরে ॥ ৫। 

সখি হে কমলনয়ন পরদেস। 

হামে অবলা অতি দীন দুখিত মতি 

শ্রবনে ন স্বনিঅ সন্দেস ॥ ৭। 

চাতক পোতক হরখিত নাচথি 

স্বখে সিখি নাচথি রঙ্গে । 

কন্ত কোর পইসি চপলা৷ বিলসথি 

সে দেখি ঝবামর অঙ্গে ॥ ৯। 

বিস্ভাপতি। 

নলিনী নীরে লুকাইলি মাই হে 
কন্ত ন আএল পাস। 

ভমর চরন পঞ্চাসে অধিক অধ 

বস তেজি করতি গরাস ॥ ১১। 

৪ 

নব হরি তিলক বৈরী সখ যামিনী 

কামিনী কোমল কাঁতি। 

যমুনা জনক তনয় রিপু ঘরণী 

সোদর স্ত্ুয় কর শাতি ॥ ১। 

মাধব তুয় গুনে লুবধলি রমশী। 

অনুদিনে খীন তনু দমুজ দমন ধনী 

ভবনজ বাহন গমনী ॥ ৪। 

দ্াহিন হরিতহ পাৰ পরাতব 

এত সবে সহ তুয় লাগী। 
বেরি এক শর সাগর গুনি খাইতি 

বধক হোয়ব তোহেঁ ভাগী ॥ *। 

সারঙ্গ সাদ বিষাদ বটাবয় 

পিক ধুনি শুনি পছতাবে। 

অদ্িতিতনয় ভাঅন রুচি সুন্দল 

দশমী দশ! লগ আবে ॥ ৮। 

বিদ্তাপতি ভন গুনি অবলা জন 

সমুচিত চলু নিজ গেহা। 

রাজ শিবসিংহ রূপনরায়ন 

লখিমা লখমী দেহা ॥ ১০ । 
১। নব-নবীন। হরি--চন্ত্। নবীনচন্ত্- 

তিলক- মহাদেব । বৈরী--কাম। সখ__বসস্ত, 
বসন্তযামিনী। বসস্তরাত্র (ও) কামিনী কোমল 
কান্তি। 

২। যমুনাজনক--হুর্ধ্য । তনয়--কর্ণ। রিপু-- 

অঞ্জুন। ঘরণী_সভদ্রা। সোদর-_কুষ্চ। স্থুয় 

(হুত)-_-কাম | কাম শান্তি করিতেছে । 
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১২) বসস্তকালের রাত্রে কাম কোমলকাস্তি 

কামিনীকে পীড়ন করিতেছে। 

৪। দন্চুজ-_রাক্ষস। দমন- _বিষুট। ধনী-_ 

লক্ষী । ভবনজ্ধ-_ভবন, কমল ) কমলে যাহার জন্ম, 

কমলযোনি, ব্রঙ্গ।। বাছুন ব্রহ্মার বাহন হংস। 

ংলগমনী। 

৩-৪। মাধব, রমণী তোর গুণে লুন্ধ হইয়াছে, 
মরালগামিনীর তনু অনুদদিন ক্ষীণ ভইতেছে। 

€ | দাহিণ__দক্ষিণ। হরিতহ--পবধন হইভে। 

পাব-্পায়। পরাভব--যাতনা। দক্ষিণ পবন 

হইতে (বহিলে ) যাতন! পায়, এই সকল তোর 

জন্য সহা করে। 

৬। বেরি_বার। সর-_-াচ। সাগর-_- 

চার (সপ্ত সমুদ্রের গণন! বিগ্কাপ!তর রচনায় পাওয়া 

যায় না)। গুণি--গুণ কারননা। চার পাচ গুণ 

কাঁরয়া বিশ (বিষ )। একবার বিষ খাইঝে। তুই 

বধের ভাগী হইবি। 

৭। সারঙগ_ত্রমর। সাদ--শবা। বট়াবয়_- 

বাড়ায় । পগ্ছতাবে _পশ্চান্তাপ হয়। ভ্রমরের শব 

শুনিয়! বিষাদ বাড়ে, পিকধব নতে অনুতাপ য়। 

৮। অদাত তনয়--দেখত।। ভোমন (ভোজন) 

-অমৃত। অমৃততুপা সুন্দর রুচি দশমী দশার 

নিকট আদিল ( তাগার মৃত্যু আসক )। 
৯-১০। বিগ্তাপতি কহে, অধলার গুণ সমুণচত 

স্মরণ করিগা নিজ গৃছে চল। রাজা শিবাস'হ রূপ- 

নারায়ণ, লখিম! লক্ষ্মীর দেহ ( লক্ষ্মীরূপিণী )। 

হরি সম আনন হরি সম লো5ন 

হরি তহ হরি বর আগী। 

হরিহি চাহি হরি হরি ন সোহাব এ 

হরি হরি কএ উঠ জাগী ॥ ২। 

মাধব হরি র্ জলধর ছাই। 
হরি নয়নী ধনি হরি ঘরিনী জনি 

হরি হেরইতে দিন জাই ॥ ৪। 

হরি ভেল ভার হার ভেল হরি সম 

হরিক বচন ন সোহাবে। 

হরিহি পইসি জে হরি জে নুকী এল 

হরি চট়ি মৌর বুঝবে ॥ ৬। 

হরিহি বচনে পুনু হরি সঞ্চে! দরসন 

স্বকবি বিগ্ভাপতি ভানে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরা মন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৮। 

গু 

দখিন পবন বহ মদন ধন্ুষি গহ 

তেজল সখী জন মেরী । 

হরি রিপু রিপু তাস্থু তনয় রিপু 

কএ রহু তাহেরি সেরা ॥ ২। 

মাধব তুঅ বিনু ধনি বড়ি খিনী। 

বচন ধরব মন বহুত খেদ কর 

অদবুদ তাহেরি কহিনী ॥ ৪। 

মলয়ানিল হার তম পীবএ 

মনমথ তাছি ভরাই। 

আর ভএ জত ডরহি নিবারব 

তুঅ বিন্ু বিরহ ন জাই ॥ ৬। 

পণ 

মাধব আবে বুঝল তুঅ সাজে । 
পঞ্চ ছুন দহ ছুন দহ গুনসাএগুন 

সে দেলহ কোন কাজে ॥ ২। 
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চালিস চারি কাটি চৌঠাই 
সে হম সেপিআ মোর! । 

সে নিরখত মুখ পেখত 

করত জনমকে ওর! ॥ ৪। 

সাঠিহু মহ দহ বিন্দু বিবরজিত 
কে সে সহত উপহাসে। 

হুমে অবলা পনছক দোসে 

ছুই বিন্দু করব গরাসে ॥ ৬। 

নব বুঁদ দএ নবএ বাম কএ 

সে উর হুমর পরানে। 

কপটা বালস্তু হেরি ন হেরএ 

কারন কে নহি জানে ॥৮। 

ভনই বিষ্ভাপতি হন বর জোৌবতি 

তাহি করথি কেম বাধা । 

অপন জীব দয় পরকে বুঝাবিম 
কমল নাল ছুই আধা ॥ ০। 

কুবলম কুমুদিনি চউদদিস হা । 

কোকিল কলরবে দহ দিস ভূল ॥ ২। 

আগএল বসন্ত সময় রিতুগাঁজ । 
বিরহে ভমরি চলু ভমর সমাজ ॥ ৪। 

উরি উরি পরেব! বহু গোপি মেলি। 

কাহ্ধ পইসল বন কর জল কেলি ॥ ৬। 

রাধা হসলি অপন মুখ হেরি । 

টাদ্দ পড়াএল হুরিনক সেরি ॥ ৮। 

খনে কর সাসা খনে কর খেদ। 

বইসল বিসধর পঢ় জনি বেদ ॥ ১০ । 

ভোগী অল মনেসর ভেল। 
পান তমোর ছাথ কএ দেল ॥ ১২। 

বিগ্ভাপতি। 

মধুএ পিবিএ পিবি হ্থুতলা হে সেজ। 

ধএল স্থুধাকরে অরুনক তেজ ॥ ১৪। 

ভনই বিদ্যাপতি সময়ক অন্ত। 

ন থিকএ বরস! ন থিক বসন্ত ॥ ১৬। 

হল 

৯ 

জননী অসন বাহন কে ভাসা 

সারগ অরি কর সাদে। 

তে দুহু মিলিত নাম এক ছুরজন 

তে মোহি পরম বিষাদে ॥ ২। 

সখি হে রমন ভবন পরবাসী । 

খভপতি রাঞএ আএ সংপ্রাপত 

তে ভউ পরম উদাসী ॥ ৪। 

স্থুর অরি গুরু বাহন রিপু তা রিপপু 
তা রিপু অনুখনে তাবে । 

হরি কপট নপতি তান অনুজ হিত 

সে মোহি অবহু ন আবে ॥৬। 

১০ 

হরি পতি বৈরি সখ! সম তামসি 

রহমি গমাবসি রোই। 

সমন পিতা স্থত রিপু ঘরিনী সখ 

সত তনু বেদন হোই ॥ ২। 

মাধব তুঅ গুনে ধনি বড়ি খানী। 
 পুররিপু তিথি রজনী রজনীকর 

তাহু তহ বড়ি হীনী ॥ ৪ । 

, দিবিষদ পতি সঙ্গ স্থুঅ রিপু বাহন 

ভখ ভখ দাহিন মন্দ! : 

ব্রক্মানাদ সর গুনিকহু খাইতি 
ছাড়ি জাএত সবে দন্দা ৪ ৬। 



সার সাদ কুলিস কএ মানএ 

বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ জপ নরা এন 

লাখম! দেবি রমানে ॥ ৮। 

১১ 

অজর ধুনী জনি রিপু সম ঘরিনী 

তা বন্ধু ন দেঅএ রাহী | 

তেসর দিগপতি পতনে সতাবএ 

বড় বেদন হরি চাহী ॥ ২। 

মাধব তূঅ গুণে ধনি বড়ি খীনী । 

মহিখাতনঅ ভান ছিল তা বিধু 
দেহ ভুবরি তা জীনী ॥ ৪। 

রাঙ্জাভসন দংস কণীরব 
অছিক দহিন সতাবে। 

লাএ তমোর জীবে তবে খাইতি 

জদি নতাওব পরথাবে ॥ ৬। 

কাকোদর প্রভূ রিপু ধ্বজ কিন্কর 

বিদ্কাপতি কবি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরাশন 

লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮। 

১২. 

ভ্বিজ আহর আহর স্ৃত নন্দন 

সত আহর সত রামা । 

বনজ বন্ধু সত সত দএ স্বন্ৰরি 
চললি সঙ্কেতক ঠামা ॥ ২। 

মাঁধব বুঝল কল! বিশেখী । 

তুঅ গুণ লুবুধলি পেম পিআসলি 

সাধব আইলি উপেশ্ী ॥ ৪ 

৫৪৯ 

হরি অরি অরি পতি তা স্থুঅ বাহন 
জ্ুবতি নাম তন্থ হোই! 

গোপতি পতি অরি সহ মিলু বাহন 
বিরমতি কব ন হোই ॥ ৬। 

নাগরি নাম জোগ ধনি আব 

হরি অরি অরিপতি জানে । 

নউমি দসাহে একে মিলু কামিনি 

স্থকবি বিষ্ভাপতি ভানে ॥ ৮। 

১৩ 

হরি রিপু রিপু প্রভু তনয় 
সে ঘরিনী। 

বিবুধাসন সম বচন সোহাওন 

কমলাসন সম গমনী ॥ ২। 

সাএ সাএ জাইতে দেখলি মগ 

জিনএ মাইলি জগ 

বিবুধাধিপ পুর গোরী ॥ ৩। 
ঘটজ অসন স্থত তাহেরি তইসন মুখ 

চঞ্চল-নয়ন চকোরা । 

হেরিতহি স্তরন্দরি হরি জনি লএ গেলি 

হররিপুবাহন মোরা! ॥ ৫। 

উদধিতনয় স্থৃত সিন্দুরে লোটা এল 

হাসে দেখলি রদকাতি। 

খটপদবাহন কোষ বইসাওল 

বিছিলিহু সিখরক পাঁতী ॥ ৭। 

রবিম্মুততনঅ দই এ গেলি সুন্দরি 

বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরাঅন 

লখিম! দেবি রমানে ॥ ৯। 



৫৫০ 

১৪ 

হরি রিপু রিপু স্থম অরি ভূষন 
তা ভোমন অছ ঠামে। 

পাঁচবদন অরি বাহন তা প্রভু 

তা প্রভু লেই অছ নামে ॥ ২। 
মাধব কত পরবোধলি রাম । 

স্থরভি তনয় পতি ভূষন সিরোমনি 

রহত জনম ভরি ঠামা & ৪। 

কত দিন রাখতি আসে । 

শঙ্কর বান বেদ গুনি খাইতি 
যদি ন আওব তোহে পাসে ॥ ৬। 

স্থরতনআ! সত দএ পরবোধলি 

বাঢ়তি কঞ্চোন বড়াই । 

ন্দর সেখ লেখি কএ ছাড়তি 

বিছি হলু ছঝগর ছড়াই ॥ ৮। 
ভনই বিষ্ভাপতি স্থুন বর জউবতি 

তোহ অছ জীবন অধারে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরা এন 

একাদস অবতারে ॥ ১০। 

১৫ 

বিরহ অনল আনি জুড়াবএ 

সীতল সীকর আনি। 

সৈলবতী স্ৃত দরসনে 

মুরুছি খস সয়ানি ॥ ২। 

মাধব কহ কি করতি নারি। 

গিরি সুতা পতি হার বিরোধী 

গামী তনয় ধারি ॥ ৪। 

অতি জে বিকলি চিত ন চেতএ 

দুরে পরীহর হার। 
বিহগবল্লভ অসন অসন 

সে সখি সহএ ন পার ৪ ৬। 

দরসে চন্দন মিড়ি নড়াবএ 

করে ন কুস্থম লেয়। 
হরি ভগিনী নন্দন বালহি 

সোদর কিছু ন দেয় ॥৮। 

অধিক আধি বেমাধি ব়াউলি 

দিন ছুবর কাএ। 

আজে জমপুর সগর নগর 

উজর দেতি বসাএ ॥ ১০। 

১৬ 

পক্কঞবন্ধুবৈরিকো বন্ধব 
তন্তু সম আনন সোভে। 

নয়ন চকোর জোড় জনি সঞ্চর 

তথিক্থ স্থধারস লোভে ॥ ২। 

সখি হে জাইতে দেখলি বর রমণী । 

হুরকক্কন আনন সম লোচন 

তস্থ বরবাহন গমনী ॥ ৪ | 

সৈসব দসা দোনে পরিপাললি 
তস্থ সম বোলইতে বানী । 

গিরিঞাপতি রিপু রূপ মনোহর 

বিহি নিরমাউলি সমানী ॥ 5। 

সিন্ধু বন্ধু গিরি তাত সহোয়র 

পীন পয়োধর ভারা । 

ছুই পথ ছাড়ি তেসর নম সঞ্চর 

হারা হৃরসরি ধারা ॥ ৮। 

অপুরুব রূপে জে বিছি নিরমাউ।ল 
বিষ্ভাপতি কবি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন 

লখিম। দেই বিরমানে ॥ "১০ । 
সপ 



বিদ্ভাপতি । ৫৫১ 

বৈ. 

হর রিপু তনয় তাঁত রিপু ভূষন 

তা চিন্তা মোহি লাশী। 

তান তনল সত তা স্থৃত বন্ধব 

উঠলি চতুর ধনি জাগী ॥ ২। 
মাধব তে তনু খিনি ভেলি বালা । 

হরি হেরইতে চিন্তাঞ্জে মনে আকুলি 
কঠিন মদন সর সালা ॥ ৪। 

পুনু চিন্তহ হরি সার সবদ স্থনি 
ত৷ রিপু লএ পএ নামা । 

তাস্্র তনঅ নুুত তা স্্রত বন্ধাব 

অপজস রহ নিজ ঠাম! ॥ ৬। 

তরণি তনঅ স্থত তা স্তৃত বন্ধব 

বিষ্তাপতি কবি ভানে। 

রাজ! সিবসিংহ রূপনরাঅন 

লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮। 

৪ ১৮ 

এ হরি এ হরি কর অবধান 

তুম বিন্বু করতি ভূন খতু পান ॥ ২। 

পচিস অঠারহ হরি তনু জার। 

ক্ষিতি স্থুত তেসর নাম বরু মার ॥ &। 

ছও অঠারহ হরি সম লাগ। 

খতখরিয়৷ জকে মলয়জ জাগ ॥ ৬। 

পহিল পচিস অঠাইস লেব। 

তান বদন হেম হরি দেব ॥ ৮। 

হরিবাহন ভখ তইসন হার । 

কুচ জুগ ভেল মহীধর ভার ॥ ১০। 

অছল হীত জত তত কর দন্দ। 

বিধি বিপরীত সবএ ভউ মন্দ ॥ ১২। 

নয়ন সিগার বাহু লিখি রাখ। 

করতি বরত রবি শিব শিব রাখ ॥ ১৪। 

ভনই বিষ্ভাপতি আখর লেখ । 

বুধ জন হো সে কহুএ বিসেখ ॥ ১৬। 

১৭ 

মাধব দেখলি মোঞ্ে সা অনুরাগী | 

মলয়জ রজ লএ সন্তু উকুতি কএ 

উরজ পুজএ তুঅ লাগী ॥ ২। 
ভব হিত অরি ভগিনী পতি জননী 

তনয় তাত বন্ধু রূপে । 

নাগসিরজ সির সোভ দুখজ সম 

দেখল বদন সরূপে ॥ ৪। 

খগপতি পতিপ্রিয় জনক তনয় সম 

বচনে নিরূপলি রমনী । 

স্থরপতি অরি দুহিতা৷ বর বাহন 

তন্থ অসন সম গমনী ॥ ৬। 

তুঅ দরসন লাগি উপজল বিষধর 

স্থকবি বিদ্ভাপতি ভানে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন 

লখিম৷ দেবি রমানে ॥ ৮। 

৮৬ 

বস্থ বিস পাবে হরল পিমা মোর । 

অন্ধ তনঅ প্রিয় সেও ভেল থোর ॥ ২। 

জিবসঞ্চো পঞ্চম £স তন্ম জার। 

মধুরিপু মলয় পবন পিক মার ॥ ৪। 

পহিলুক দোসর আইতি গেল। 

আদিক তেসর অনা এত ভেল ॥ ৬। 

সূর প্রিয়া স্থুত তহ্নিকর তাত। 
দিনে দিনে রখইতে খিন ভেল গাত ॥৮। 



৫৫২ '  .-  'বিস্তাপতি। 

ন্ানে জাএত জিব পাতক তোহি। | ভনই বিদ্কাপতি সন বরনারি। 
বড় কএ মদনে হনব জিব মোছি ॥ ১০। চতুর চতুরভূজ মিলত মুরারি ॥ ১২। 

সম্পূর্ণ। 










